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 הנחיות יחידת ביטחון לאור המצב הביטחוניהנדון: 

 
 .12:00הלימודים באוניברסיטה יתקיימו החל מהשעה הוחלט כי  בהערכת מצב שנערכה

ובאתר האינטרנט של  ציבור העובדים והסטודנטים מתבקשים לעקוב אחר הנחיות שיופצו במייל
 והנחיות נוספות. בנוגע ללימודיםהאוניברסיטה 

 בנדון.ההנהלה אחרי הודעות . נא לעקוב כרגיל לעבודה להגיע מתבקשים האוניברסיטה עובדי
 

הביטחון מבקשת לרענן את ההנחיות לציבור העובדים והסטודנטים, בנוגע להתנהגות בעת הישמע  יחידת
 .התנהגות נכונה בעת הישמע אזעקהעל פי הנחיות פיקוד העורף  "צבע אדום" אזעקת

 
 הקרוב ביותר או לאזורים הבאים: למרחב המוגןשניות,  90תוך  יש להיכנס בהישמע אזעקה,

 יש לבחור את המיגון ע"פ המדרג הבא: -א( לשוהים במבנה 
 יש לסגור את חלון הפלדה והדלת. - , מקלט, חדר מדרגות או חדר פנימיממ"קממ"ד,  (1

 מתחת לשתי תקרות קשיחות. דרום( ללא חלונות וללא קיר הפונה לכיוון לדוגמא אזור פנימי )מסדרון (2

 .דרוםחדר מדרגות מתחת לשתי תקרות קשיחות ללא קיר הפונה לכיוון  (3

 .מתחת לשתי תקרות קשיחותדרום חדר עם מינימום חלונות, ללא קיר הפונה לכיוון  (4
 בהישמע קול נפץ/צפירה, יש להתכופף ולהוריד את הראש מתחת לקו החלונות.

מתחת לגובה קו החלון, בצמוד לקיר בחדר הנבחר יש לסגור את הדלת והחלונות, לשבת על הרצפה 
 פנימי ולא מול חלון!

 ב( לשוהים מחוץ למבנה
ולפעול עפ"י ההנחיות או למחסה הקרוב ביותר במידת האפשר, יש להיכנס למבנה  -בשטח בנוי  (1

 לשוהים במבנה.
 יש לנצל את תנאי שטח, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. - בשטח פתוח ללא מבנה זמין (2

 לנוסעים ברכבג( 
לא ניתן להגיע למבנה אם יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב.  (1

 .קרקע ולהגן על הראש בידייםלשכב על ה ,או למחסה יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב

 הנוסעים באוטובוס -תחבורה ציבורית  (2

 .הדלתות את לפתוח הדרך בצד לעצור הנהג על אזעקה בהישמע -עירוניים  בין בצירים תנועה .א
 דקות 10 לאחר .הידיים באמצעות הראש על ולהגן חלונות לקו מתחת להתכופף הנוסעים על

 .בנסיעה להמשיך ניתן

   , הדלתות את לפתוח, הדרך בצד לעצור הנהג על אזעקה בהישמע -עירוניים  בצירים תנועה .ב
  שאין או מהאוטובוס לרדת ניתן ולא במידה, קרוב מבנה ויש במידה לרדת הנוסעים על  

 .הידיים באמצעות הראש על ולהגן חלונות לקו מתחת להתכופף הנוסעים על קרוב מבנה 
 .בנסיעה להמשיך ניתן דקות 10 לאחר רק 

 :ברכבת הנוסעים - ציבורית תחבורה .ג
 לקו מתחת להתכופף הנוסעים ועל דקות 10 במשך ש"קמ 30 - ל הרכבת את להאט הנהג על

 .הראש על ולהגן החלונות
 חשוב!ד( 

 .כדי להתגונן ממטח טילים או שברי יירוטדקות,  10יש להישאר במרחב המוגן  (1

 סקרנים להרחיק יש, הארץ על טיל/רקטה וראית במידה. מזוהים בלתי מחפצים להתרחק יש (2
 03-6408222או חירום  03-6405555בטלפונים:  משו"ב ל ולהודיע

  .נוספים טילים רקטות/לירי מחשש מסוכנת התקהלות .האירוע באזור להתקהל אין (3
 ן להשתמש במעליות!יבמקרה של אזעקה א

 

 העתק:
 אגודת הסטודנטים

 בית התפוצות
 משו"ב

https://www.oref.org.il/10631-he/Pakar.aspx
http://in.bgu.ac.il/security/Pages/sheltered_ereas.aspx

