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בית הספר "מעיינות" נבחר לארח ולייצג
את מחוז חיפה במשרד החינוך בתרגיל
ההתגוננות הארצי שנערך השבוע
הילדים נהנו ממחזה בלתי שגרתי הכולל :חילוץ לכודים
מבניין בית הספר ,כיבוי רכב בוער ופעילות כוחות
הביטחון -מד"א ,משטרה וכיבוי אש בזמן אמת
היום יום ב' 16.2.15 ,התקיים תרגיל התגוננות ארצי בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ .תרגיל מחוז חיפה
במשרד החינוך התקיים בבית הספר "מעיינות" בפרדס חנה כרכור אשר נבחר לארח את התרגיל המחוזי
רחב ההיקף .השנה התרגיל הארצי התמקד בהתמודדות חירום עם תרחיש רעידת אדמה.
בכירי הרשות המקומית משרד החינוך ופיקוד העורף נכחו בתרגיל בהם :ראש מועצת פרדס חנה כרכור
ויו"ר מל"ח פס"ח ,חיים געש ,מנהל מחלקת ביטחון ,יעקב סלוים ,מנהל מחלקת פיקוח אכיפה ואיכות
סביבה ,אייל שני ,רכזת החירום במועצה ,בת שבע תורג'מן  ,מנהל בטיחות במועצה פאבל שטיין ,מנהלת
אגף החינוך ,אילנה זגול ,המפקחת המתכללת במשרד החינוך מחוז חיפה ,לאה יגור ,קב"ט מחוז חיפה
במשרד החינוך רן קליימן ,וסגן קב"ט מחוז חיפה במשרד החינוך ,יעקב סטחי ,ראש רח"ל (רשות חירום
לאומית) ,בצלאל טרייבר ,ראש רח"ל מחוז חיפה ,מוני מטאס ,מנהל נפת גדור ,אבישי סיון  ,מפקד מחוז
חיפה ,פיקוד העורף אל"מ מוניר ובכירי רשויות החירום באזור.
בשעה  10:00נפתח התרגיל וכלל התלמידים פונו לחצר בית הספר על פי נהלי החירום הנדרשים על ידי
פיקוד העורף ומשרד החינוך בזמן רעידת אדמה .למגרש הסמוך לבית הספר הגיעו כוחות ביטחון בהם
ניידת כיבוי אש ,ניידת משטרה ומד"א אשר הגיעו להמחיש לתלמידים הנרגשים אופן התמודדות בעת
חירום.
אנשי פיקוד העורף אשר הובילו והנחו את התרגיל הדגימו הדמיה של שריפה בבניין באמצעות עשן מדומה
אשר כובה על ידי כיבוי אש ,פעילות מד"א הודגמה בתרחיש באמצעות פינוי של תלמידים על גבי אלונקה
בעת פציעה אפשרית לניידת שהובאה למקום ,גם כיבוי אש פינו פצועים מדומים לטיפול רפואי.
על רקע הסירנות של ניידות החירום נערך שיאו של התרגיל אשר היה ללא ספק כיבוי רכב בוער אל מול
עיני התלמידים .כוחות כיבוי אש נושאים ציוד מלא השתלטו בזריזות על השריפה ועל הלהבות והדגימו
לצופים כיצד מטפלים באיום מוחשי כגון שריפה גדולה ביעילות ובהצלחה .
בתום חלקו הראשון של התרגיל ראש מועצת פרדס חנה כרכור המכהן כיו"ר ועדות ביטחון ומל"ח-
פס"ח ,אל"מ (בדימוס) חיים געש ,הוזמן לקבל תעודת הוקרה ולשאת דברים ,געש ציין כי ":חשיבותו של
התרגיל גבוהה ביותר ,זוהי הזדמנות מצוינת לתרגל חבירתם של הממשקים הנדרשים לשמירה על בטיחות
הילדים בעת חירום -פיקוד העורף ,מד"א ,משטרה ,כיבוי אש ,משרד החינוך וכמובן הרשות המקומית.
מעבר לכך אנו מקווים שלא תהיה לנו הזדמנות ליישם את התרגול בזמן אמת ,וכי תישמר שיגרת לימודים
בטוחה ורגועה לכולם .געש הודה לעובדי המועצה ,לפיקוד העורף ולמשרד החינוך ,לכוחות כיבוי אש,
מד"א והמשטרה על הובלת התרגיל ולמנהלת בית הספר ולתלמידים על חלקם המרכזי בפעילות ועל שיתוף
הפעולה בישום הנהלים ".
מנהל מחלקת ביטחון במועצת פרדס חנה כרכור וקב"ט הישוב ,יעקב סלוים  ,ציין כי מטרות התרגיל היו
הטמעת ההנחיות להתגוננות התלמידים בעת התרחשות רעידת אדמה ,הגברת המוכנות של מערכת החינוך
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לקראת רעידת אדמה ,התנהגות אפקטיבית בעת רעידת אדמה ולאחריה .מטרה חשובה נוספת היא שיתוף
הפעולה בין הרשות המקומית ,המוסד החינוכי וגורמי הביטחון השונים בהם -משטרה ,פיקוד העורף ,כיבוי
אש ומד"א .לדברי סלוים " :התרגיל ענה על הציפיות שהצבנו לעצמנו " .היבט חשוב נוסף הוא העלאת
המודעות של התלמידים להתנהלות בזמן חירום והעברת המסרים החשובים הללו גם בבית לבני המשפחה.
סלוים ביקש להודות לתלמידי בית הספר  ,למורים ,לרכזת הביטחון ויקי ,למנהלת אידית מן ולעובדי
הרשות -המחלקה הטכנית ,מחלקת שפ"ע ומחלקת פיקוח ואכיפה.
מנהלת מחוז חיפה במשרד החינוך ,רחל מתוקי ,ציינה כי  ":הערכות ותרגול בשגרה – הם המפתח
להתמודדות נכונה בשעת חירום! מערכת החינוך פועלת כל השנה להגברת המוכנות של התלמידים
ומוסדות החינוך להתנהגות נכונה בעת חירום .קיומו של התרגיל הוא נקודת שיא בהיערכות והשנה הוא
בוצע במתווה של רעידת אדמה ,כאשר התלמידים והצוותים החינוכיים תרגלו יציאה מהירה בנתיבי
המילוט לשטח הפתוח ".
בתום חלוקת התעודות עברו התלמידים למגרש סמוך לצפייה בחילוץ לכודים מקומה גבוהה בבניין בית
הספר באמצעות מנוף .ללא ספק חוויה שלא תישכח בזמן הקרוב לתלמידי "מעיינות" הצעירים.

