
                                                                                                         
 
 
 
 

 

 

 יום רביעי 
 ' סיון תשפ"אא

 2021מאי  12
 

 12/05/21יום ד'  – מבצע "שומר החומה" –המלצות והנחיות למכינות  
 

 שלום לכולם, 
 מצורפות הנחיות עדכניות למכינות הקדם צבאיות השנתיות: לאור ההסלמה במצב הבטחוני

 
 כללי .א
 
ת ההנחיות והמכינות רואות בעצמן כח משימה לאומי לסיוע בשעת חירום. תחת תפיסה זו מפורט .1

בטיחות וביטחון החניכים,   את  יעילות פעילות המכינות והן את לוודא ולהבטיח הן , על מנתהבאות
 תוך שיתוף ההורים בהחלטות הרלבנטיות. 

 
בכל נושא של יציאה היו בקשר עם שמוליק  חמ"ל, שבראשו עומד שמוליק. מועצת המכינות תרכז .2

 . להתנדבות
 

ראשון מכינות יבררו צורך לסייע באזור מיקומה של המכינה, ורק מומלץ כמפורט להלן כי בשלב  .3
בד בבד חמ"ל המועצה מרכז משימות ומתעדף אותן למכינות  .לאחר מכן ברשויות שכנות וכן הלאה

 . שרלוונטיות במרחב הצורך לפעולת התנדבותשיפנו או 
 

 פעילות המכינות  .ב
 

- חיות פיקוד העורף ופעילות חוץ מחוץ לטווח המותרת פעילות במתחם המכינה על פי הנ   -אופן פעילות   .4
 . ק"מ למעט לצורך יציאה מהמכינה ללא חזרה 80-אין אפשרות לנסוע או לחזור לטווח הק"מ.  08

 
-ק"מ אסורה הנסיעה למעט לצורך התנדבויות או יציאה מאזור ה  80במרחב של עד    -   צמצום נסיעות .5

 ק"מ ללא חזרה )הביתה או למיקום חילופי(.  80
 

לשלוח   .6 להוריםמומלץ  שוטפים  במידה   עדכונים  במכינה.  המיגון  ואמצעי  המתוכננת  הפעילות  על 
 .יתוף ועדכון מראשלש בנוסף כתוב  אישור הוריםקבל והמכינה מתכננת להתנדב מומלץ ל

 
מכינה המפזרת את החניכים הביתה מתבקשת לוודא טרם היציאה את דרכי ההגעה    –  יציאה הביתה  .7

של כלל החניכים )שימו לב לשינויים בתחבורה הציבורית( ולוודא הגעה של כלל החניכים לביתם ע"י  
תדרוך לפני היציאה לגבי אישור של חניך שהגיע בוואטסאפ או בטלפון לאיש הצוות שייקבע.  יש לבצע  

 התנהגות במקרה של אזעקה או אירוע בטחוני בדרך. 
 

יש לוודא כי חניכי המכינה בטוחים ושומרים מרחק מאירועים ביטחוניים.   -    שובים מעורביםמכינות בי .8
 במידת הצורך יש לפנות למשטרה או לפעול לתגבור האבטחה במכינה.

 
על כל מכינה התגוננות לאוכלוסייה של פיקוד העורף )מצורף(.    יש לפעול על פי הנחיות   -   אמצעי מיגון  .9

 אמצעי המיגון, מרחק מהמכינה וכשירות המתקן להתמגנות.   - לוודא את מיקום המרחב המוגן בגזרתה  
 

 - מכינות שאין להן מרחב מוגן בשטחן או במרחק המאפשר הגעה בטווח הזמן הדרוש ביחס להתרעה   .10
 ת המכינה ולצמצם התכנסויות בשטחים לא מוגנים.מועצת המכינות ממליצה לפזר א

 
כל מכינה מתבקשת להיות בקשר עם קב"ט הרשות המקומית    -  בטיחות  –קשר עם הרשות המקומית   .ג

ליצור   מחויבותק"מ    40מכינות בעוטף עזה ובטווח    פיקוד העורף, לעקוב ולפעול ע"פ ההנחיות בשטחה.  /
זאת.  עשו  וטרם  במידה  מיידי  באופן  הנחיות  לקבלת  האזורי  הקב"ט  עם  ישיר   קשר 

 
 

  



                                                                                                         
 
 
 
 

 

 

 התנדבות וביטוח מתנדבים יציאה ל .ד
 
ככל   בפעילות התנדבותולסייע  הרשות המקומית    להיות בקשר עםמועצת המכינות קוראת למכינות   .1

לוודא כי במהלך ההתנדבות פיקוד העורף ויש לפעול על פי הנחיות ההתגוננות לאוכלוסייה של  .  הנדרש
 החניכים מוגנים. 

 
עפ"י הגדרת משרד ההתיישבות נדרש לדווח על כל פעילות התנדבות מחוץ לשטחי המכינה, הדיווח ירוכז  .2

 ע"י מועצת המכינות.
 

בקשה לפעילות התנדבות מגורם שאינו רשות מקומית, יש להפנות למועצת המכינות על מנת להסדיר  .3
 ן ההתנדבות )לדוגמא סיוע למשפחתון בבתי חולים וכדו'(  את אופ

 
תיק הכולל תיאור המשימות, אמצעי התעבורה, מקום המגורים,   הכנתטרם היציאה להתנדבות יש לוודא   .4

כלכלה, אנשי הקשר, ווידוא קיום ביטוח )משרד ממשלתי/רשות מקומית/מועצת המכינות(.  התיק יועבר 
 .לעדכון מועצת המכינות ל"לחמ

 
הלאומי .5 הביטוח  של  מתנדבים  ביטוח  לכיסוי  נדרשות  מתנדבות  מועצת מכינות  דרך  לבטח  ניתן   .

 המכינות או דרך הרשות המקומית.
ביטוח החניכים והצוות במסגרת ביטוח המתנדבים דרך מועצת המכינות מותנה במילוי טופס באופן 

קבלת הדיווח ממועצת המכינות   מלא ומדויק, כולל טבלת מתנדבים מלאה מצורפת, וקבלת אישור על
למייל. ההפניה לביטוח מתנדבים חייבת להיות *מראש*, בטרם יחל המתנדב בפעילותו, ובשום מקרה 
לא בדיעבד. הגשת מלאה ומדויקת היא תעודת הביטוח במקרה הצורך. במידה והמכינה הגישה הכל 

של אירוע ביטוחי צרו קשר עם   מלא ומדויק, וקיבלה העתק של ההגשה למייל, הביטוח מאושר. במקרה
 קישור לטופס דיווח התנדבות מועצת המכינות.

 
 

 היו איתנו בקשר בכל מקרה בו נדרשת עזרה,  -צוות המטה זמין 
 

 מטה מועצת המכינות

https://forms.gle/VC8gPiuVQ98ZaQBH8
https://forms.gle/VC8gPiuVQ98ZaQBH8
https://forms.gle/VC8gPiuVQ98ZaQBH8

