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.1

נוסח השלט יהיה כדלקמן:
"הוראות הכנה למרחב מוגן מוסדי
בשגרה:

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

שמן את צירי הדלתות והחלונות אחת לשנה;
מנע החלדת פרטי מסגרות )דלתות ,חלונות ,פתחי מילוט וצינורות אוורור( על
ידי צביעתם על פי הצורך;
ודא סגירתם התקינה של פרטי מסגרות )דלתות ,חלונות ופתחי מילוט( אחת
לשנה;
החלף את גומיות האיטום בפרטי מסגרת )דלתות ,פתחי מילוט וצינורות אוורור(
אחת לשלוש שנים או מוקדם יותר על פי הצורך;
ודא שהמכסים הפנימיים של צינורות האוורור )פלנצ'ים( סגורים באמצעות 4
ברגים לפחות;
אם במרחב המוגן מותקנת מערכת אוורור וסינון ,בצע אחזקה תקופתית על פי
הוראות היצרן;
)הכן במרחב המוגן ערכת עזרה ראשונה ,מטפה ,אמצעי תקשורת ופנס.

בחירום:

בהישמע אזעקה ,קול נפץ או "צבע אדום" היכנס למרחב המוגן ובצע את הפעולות
האלה:
) (1סגור את דלתות החלונות בטריקה וסובב את הידית למצב אטום;
) (2סגור את חלונות הפלדה ונעל אותן באמצעות בריחים;
) (3סגור את חלונות האלומיניום;
) (4הדלק את אמצעי התקשורת;
) (5אם במרחב המוגן מותקנת מערכת אוורור וסינון ,הפעל אותה בהתאם להוראות
היצרן;
) (6התרחק מקירות חיצוניים ,חלונות ודלתות ושב על הרצפה;
) (7הישמע להוראות פיקוד העורף".
רוחב השלט יהיה  30ס"מ ואורכו יהיה  20ס"מ; גובה השלט לא יפחת מ 80-ס"מ ולא
.2
יעלה על  180ס"מ ממפלס הריצוף בתוך המרחב המוגן ובמרחק שלא יעלה על  50ס"מ
ממשקוף הדלת; השלט יקובע לקיר באמצעות ארבעה ברגים.
השלט ייעשה מחומר פלסטי או פי.וי.סי קשיחים אשר שכבתם הפנימית מכילה חומר
.3
פולט אור; השלט יזהר בחשכה מייד עם הפסקת התאורה הפנימית ,וזאת לפרק זמן שלא
יפחת מ 90-דקות.
הכיתוב יהיה בגוון שחור על גבי רקע צהוב פולט אור; גובה אותיות כותרת השלט
.4
יהיה  10מ"מ לפחות ,גובה כותרת המשנה יהיה  2.8מ"מ וגובה שאר האותיות יהיה 2.2
מ"מ.
השלט יותקן בשפה העברית והערבית כאחד ,אם לדעת רשות מוסמכת קיים שיעור
.5
ניכר של ציבור דוברי השפה הערבית שאינו דובר השפה העברית במרחב התכנון המקומי
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נבו הוצאה לאור בע"מ
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