
 
 

  אחריות ההורים במהלך מקרה חירום בבית

הספר ואיחוד מחדש לאחר מקרה חירום 

 בבית הספר
 

 תפקיד ההורים במקרה חירום

 
האינסטינקט , כאשר מתרחש מקרה חירום בבית הספר

הטלפון ולהתחיל  הראשון שלכם כהורים הוא להרים את
להתקשר לבית הספר או למהר לבית הספר כדי לקחת את 

האמת היא שדבר זה רק מסבך את  .ים שלכם/הילד
 .העניינים מבחינה בטיחותית וביטחונית

 
פעמים רבות הורים הנמצאים קרובים מדי לתקרית 
מפריעים לניסיונות ההצלה של המשטרה ושל כוחות 

הדבר הטוב ביותר  .החילוץ וההצלה הנמצאים במקום
שהורים יכולים לעשות במקרה חירום הוא להישאר קרוב 

ל שלהם ולעקוב אחרי הדיווחים בתחנות "לטלפון ולדוא
הרדיו והטלוויזיה המקומיות לקבלת עדכונים שוטפים 

  .והוראות

 

 
  מתי ומדוע מתבקשים תלמידים ואנשי צוות

או " לתפוס מחסה במקום", "נעילה"לבצע 

 "?פינוי"לבצע 

 
 נהלי בית הספר בתגובה למקרה חירום

 
ישנם מספר סוגים של מקרי חירום העשויים להתרחש בבית 

כמו למשל דליפת כימיקלים או , לרבות אירוע סביבתי, הספר
; מצב חירום הקשור למזג האוויר כגון אזהרת טורנדו; דליפת גז

אופיו של מקרה  .או פולש הנמצא בתוך או בסביבת בית הספר
החירום בבית הספר יקבע עבור הנהלת בית הספר באיזה 

פינוי , תפיסת מחסה במקום, בין אם נעילה, מהנהלים יש לנקוט
כאמצעי , או שילוב כלשהו של שניים מתוך הנהלים הללו

 .להבטחת הבטיחות והרווחה של התלמידים ואנשי הצוות

 

 

 

 

 

  

 

מדריך מידע למקרי 
 חירום בבית הספר

 

 
 

 להורים ואפוטרופוסים
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 ה להתאחד מחדש עם /איך אני יכול

 ?ה שלי/הילד
 

חשוב , במקרה של מקרה חירום בבית הספר של ילדך

 .שמושגים הבאים יהיו מוכרים לך
 

 

 

  

 ה שלי/ה להתאחד עם הילד/איך אני יכול? 
 

גורמים בבית הספר או גורמים הממונים על בטיחות הציבור 
רדיו  /אפוטרופוסים באמצעות שידורי טלוויזיה /יכוונו הורים

תלמידים ישוחררו רק  .הספציפי של ילדםאל מקום הימצאו 
אפוטרופוסים המתועדים כאנשי קשר למקרה  /לידי הורים 

חירום ואשר מציגים תעודה מזהה עם תמונה כגון רישיון 
תהליך האיחוד מחדש עשוי . פנקס חוגר או דרכון, נהיגה

 .לקחת זמן רב והורים מתבקשים להיאזר בסבלנות
 

 איך אפשר לעזור 
 

 למקרי חירום בבית הספר היו מוכנים

 
מדויק  ודאו שפרטי אנשי הקשר למקרה חירום של ילדכם

 ועדכני.

 

 -המחוז משתמש ב
method]  על מנת לידע את ההורים על מזג אוויר סוער

 .ומקרי חירום

 
יש להכיר את נהלי התקשורת בחירום הנהוגים בבית הספר 

מחויב לספק מידע מדויק ועדכני במקרה כל בית ספר . שלך
 .חירום

 
 

 

  במקרה של חירום בבית הספר 
 
על אף שהתגובה הראשונית שלך היא להתקשר או למהר 

 :לפעול על פי העצות הבאות יש, אל בית הספר של ילדך

 

 
    

    
 

 "נעילה" 

נעילה מתרחשת כאשר מזהים איום פנימי או 
כל דלתות בית הספר ננעלות  .חיצוני בבית הספר

לא  .והתלמידים מרותקים לכיתות הלימוד
תתאפשר כניסה או יציאה מבית הספר עד הישמע 

ישוחררו במהלך  לאתלמידים  .הודעת הרגעה
 ".נעילה"

 "במקום מחסה לתפוס" 

תלמידים תופסים מחסה במקומות ייעודיים על 
מנת להגן עליהם מחומרים מסוכנים או ממזג 

לא תתאפשר כניסה או יציאה מבית  .קיצוני אוויר
 לאתלמידים  .הספר עד הישמע הודעת הרגעה

 ".תפיסת מחסה במקום"ישוחררו במהלך 

 פינוי 

, במקרי חירום מסוימים הקשורים למבנים
 .התלמידים יועברו לאזור התכנסות לפינוי

אפוטרופוסים /לידי הורים רקתלמידים ישוחררו 
עם תמונה ואישור  אשר בידיהם תעודה מזהה

הליך זה הכרחי כדי לעקוב אחרי  .מפקיד מחוז
 .מקום הימצאו של כל תלמיד

 

 

יש להאזין למבזקי חדשות רשמיים בנושא בית 
 .רדיו מקומיות/הספר בתחנות טלוויזיה

יש להסתמך אך ורק על תקשורת רשמית מבית  
 .הספר או מגורמים האמונים על ביטחון הציבור

יש להמתין לקבלת מידע רשמי לגבי איחוד 
 .מחדש עם ילדך

. או למהר לבית הספר של ילדךאין להתקשר 
הנוכחות שלך יכולה להפריע לעבודתם של 

 .כוחות החירום

אנשי צוות  .אין להתקשר לילדך או לבית הספר 
ותלמידים מתבקשים שלא להשתמש בטלפונים 

 .הסלולריים מסיבות בטיחות
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