
                                                                                                       
 

דף הנחיות פיקוד העורף למעסיק עובדים בשטח פתוח ואתרי בנייה 

 

 מעסיק/ה נכבדים,

פיקוד העורף רואה בכם שותפים מלאים למאמץ לשמור על חיי העובדים בתקופה מורכבת ומאתגרת זו, 
בה אתם מהווים סמכות וכתובת עבור העובדים. כפי שבוודאי אתם יודעים, העובדים הזרים חשופים פחות 

להנחיות ולאמצעי התקשורת ואירועי הימים האחרונים, בהם נפגעו פועלים ואף נהרג עובד זר, מחדדים 
נקודה זו. עקב כך, אנו מבקשים לשוב ולשנן לעובדים את הנחיות ההתנהגות וההתגוננות מתוך תפישה 
שהוכחה כי הוראות פיקוד העורף מצילות חיים. יש להוסיף שבאתר פיקוד העורף ניתן למצוא הנחיות 

 שפות אחרות.  12אלה ב-

בשטח פתוח - יש לשכב ולהגן   יש להיכנס למבנה קרוב. באם אין מבנה קרוב אולשוהים בשטח פתוח – 
 דקות מרגע הישמע האזעקה. יש להדגיש לעובדים 10על הראש באמצעות הידיים. יש להקפיד ולהמתין 

את חשיבות השכיבה על הקרקע מאחר והאופן בו מתפזרים הרסיסים מהווה סכנת חיים עבור מי שנשאר 
עובד או יושב. 

 ,יש לעצור את הרכב בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה קרוב - אזעקה בעת נסיעה ברכב
אם לא ניתן להגיע למבנה או מחסה קרוב יש לצאת מהרכב,  העומד לרשותכם. בהתאם לזמן ההתרעה

 אם לא ניתן לבצע את שתי ההנחיות הקודמות יש  .הראש באמצעות הידיים לשכב על הקרקע ולהגן על
 .לעצור ולהמתין ברכב עשר דקות

 – יש להדגיש לעובדים כי אין להתקרב לרסיסים וגם לא להתקהל במקומות הנפילה רסיסים ונפלים
מחשש לפגיעת שברים או מטח נוסף. 

ד על זמן המתנה של עשר דקות לאחר האזעקה. יציאה הקפי – חשוב מאוד להקפדה על עשר דקות
 המוגן לפני כן מהווה סכנת חיים. אנו מקבלים פניות מאזרחים שאינם מבינים מדוע יש לחכות במהמרח

עשר דקות. התשובה מתחלקת לשניים: ראשית, יש חשש למטחים נוספים ושנית, עוברות דקות ארוכות 
עד ששברי היירוט מגיעים את הקרקע. 

 

למידע נוסף או כל שאלה יש לפנות לאתר האינטרנט של פיקוד העורף, לדף הפייסבוק שלנו או 
ו כ. הנחיות פיקוד העורף הוכחו במצילות חיים עם אחר פעם – המשי104למוקד המידע בטלפון 

למלא אחר ההוראות ושמרו על עצמכם! 

 

בברכה, 

  זפיקןד העורף מחוז מרכ


