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אפקט הפגיעה, השלכות והישרדות

אחווה אחת
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הישרדות / מלחמה גרעינית / 

ממשלות בכל הרמות, עשו וממשיכים לעשות כל שביכולתן על מנת לצמצם את מספר הנפגעים, לשמור על ניצולים ולתרום ליכולתו 

של העם לשרוד ולהתאושש לאחר טרגדיה מסוג זה. מטרתו של מדריך זה הוא לסייע למשפחות ולבודדים, בבניית תכנית הישרדות 

והגנה עצמית כנגד נזק פוטנציאלי במלחמה גרעינית. רבים מאמצעי הזהירות, המובאים במדריך זה, ישמשו למטרה כפולה ויצילו 

חיים גם בעתות שלום במידה וקורים אסונות אחרים כמו שטפונות, שריפות, סערות ורעידות אדמה. לצד העובדה כי ממשלות וקהילות 

עושות כל שביכולתן להגן על האוכלוסיה שלהם, הישרדותם של התושבים תלויה במידה רבה בנכונותם להכין את עצמם לגרוע מכל.

פצצה גרעינית / אפקט הפגיעה, השלכות והישרדות
מדריך ב-10 שלבים המפרט את הפעולות בהן עליך לנקוט על מנת להגדיל את סיכויי ההישרדות שלך ושל בני משפחתך.



שלב 1 - ידע / הכר את השפעותיו של פיצוץ גרעיני:

פיצוץ גרעיני משחרר כמויות עצומות של אנרגיה בשלושה אופנים: אור וחום < הדף < קרינה
כמות האנרגיה המשתחררת בפיצוץ גרעיני תלויה בגודל ובאופי הפצצה בה משתמשים. בעולם קיים מגוון רחב של כלי נשק גרעיני ואין לנו דרך לדעת באיזה 

 .TNT נשק ישתמש אוייב. להמחשה, אנו מתארים בחוברת זו את ההשפעות של פצצת מימן חמישה מגה טון השווה לכוח נפץ של חמישה מיליון טונות של
פצצה כזו יכולה להזיק באופן משמעותי לעיר הגדולה ביותר בישראל.  קיים שינוי באפקט הפיצוץ במידה ואירע באוויר או על הקרקע. פיצוץ המתרחש באוויר 

יגרום יותר נזק של אש והדף, מפיצוץ המתרחש על הקרקע אשר ייצור מכתש והרבה יותר נשורת.

אור וחום
15 שניות. נזק: עיוורון זמני, נזק לעין. )ללא משקפי מגן( קרני החום המופקות מהה -פיצוץ גרעיני מייצר הבזק אור בוהק הבהיר יותר מן השמש. ההבזק נמשך כ
פיצוץ נעות במהירות האור או בערך 293,000 ק"מ לשניה ויגרמו לשריפות גם במרחק 30 ק"מ. רבות מהשריפות יפרצו כאשר גל החום חודר מהחלון ומצית 

וילונות, עיתונים, בגדים ורהיטים. גל חום כזה יצית מבחוץ בנייינים עשויים עץ.
להלן מספר דוגמאות של השפעות החום על עור בלתי מוגן )פצצת 5 מגה טון ביום בהיר(:

22 ק"מ ממקום הפיצוץ - כוויות קשות
27 ק"מ - שלפוחיות

35 ש"מ ממקום הפיצוץ - כוויות שמש עמוקות

פיצוץ אשר אירע באוויר יגרום לנזקי חום גדולים יותר. בגדים עשויים לתת הגנה מינימלית, מגן אשר יחצוץ בינך לבין גל החום ייתן הגנה מסויימת כנגד הכוויות.

גל ההדף
גל ההדף נע לאט יותר מגל החום. מספר שניות עשויות לחלוף לאחר שראיתם את האור או הרגשתם את החום ולפני שגל ההדף מגיע אליכם, תלוי במרחק 

אשר בוא אתם נמצאים בשעת הפיצוץ. כמו פער הזמן בין ברק לרעם. לדוגמה במרחק של 15 ק"מ ממרכז הפיצוץ יעברו 35 שניות עד שגל ההדף ישיג אותך. 
במידה ואתם נמצאים בשטח פתוח, זמן זה חיוני למציאת מקלט מפני גל ההדף.

פגיעתו של גל ההדף עשויה לגרום לפציעה קשה, רצוי להצמד למקום נמוך ככל האפשר. הסכנה הגדולה ביותר היא שברי זכוכיות מעופפים, לבנים וחפצים 
אחרים. ההדף של פצצת 5 מגהטון עשוי לגרום לפציעות בקרב אנשים במרחק 22 ק"מ.

הנזק אשר עשוי להיגרם לבניינים:
הרס מוחלט של הבנייינים במרחק 4.5 ק"מ ממרכז הפיצוץ

נזק בלתי הפיך לבניינים במרחק בין -4.5 7.5  ק"מ ממרכז הפיצוץ
 נזק חלקי לבניינים במרחק 7.5 - 15 ק"מ ממרכז הפיצוץ. יידרש שיפוץ על מנת לאכלס מחדש

*עוצמת הפצצה ואופיה ישנו את הנתונים בטבלת הנזקים ** כמו כן סוג המבנה והחומרים ממנו עשוי הינם גורמים המשפיעים על הנתונים הנקובים בטבלה.

בעת פיצוץ גרעיני הסכנות הגדולות ביותר הנשקפות לאדם ולבעלי חיים הן מהדף ומחום. רדיואקטיביות כשלעצמה 
תגרור כמות מוגבלת של מתים ופצועים. קיימים סיכויי החלמה גבוהים לאחר חשיפה לכמות קרינה משמעותית.



קרינה
פיצוץ גרעיני יוצר גם קרינה מיידית וגם נשורת רדיואקטיבית. קרינה מיידית משתחררת בזמן הפיצוץ ומסוכנת רק במרחק של 3-4 ק"מ ממקום הפיצוץ. אם 

הנכם ליד מקום הפיצוץ ללא הגנה ניאותה והצלחתם לשרוד את גלי החום וההדף - עדיין אתם עלולים להפגע קשות ע"י הקרינה המיידית.

ההשפעות הבריאותיות של החשיפה לקרינה נקבעות על פי:
< כמות הקרינה שנספגת בעור.

< סוג הקרינה.
< צורת החשיפה- חשיפה חיצונית או פנימית )נשימה, בליעה או ספיגה על ידי העור של חומר רדיואקטיבי(.

< פרק הזמן בו מתרחשת החשיפה.

סוגי קרינה: חומרים רדיואקטיביים פולטים קרינה אנרגטית )חלקיקי אלפא, חלקיקי ביתא או קרני גמא( אשר יכולה לגרום לשינויים כימיים ברקמות. אדם 
ממוצע בישראל מקבל מנת קרינה של כרבע ראם* בשנה – כ-65% ממקורות טבעיים כולל קרינה קוסמית וחומרים רדיואקטיביים בסביבה ובגוף האדם, ו-35% 

נוספים ממקורות קרינה מלאכותיים, למשל בצילומים רפואיים. סוגים שונים של חומרים רדיואקטיביים פולטים סוגים שונים של קרינה.

)X קרינת גמא וקרינת רנטגן )קרני
יכולות לעבור מרחקים גדולים באוויר ויכולות לעבור דרך הגוף ולחשוף איברים פנימיים. יש סיכון גם בבליעה או נשימה של חומר פולט גמא.

קרינת ביתא
יכולה לעבור מטרים ספורים באוויר וברמות גבוהות יכולה לגרום נזק לעור. חומר פולט ביתא מהווה סכנה לאיברים פנימיים רק כאשר הוא נבלע או ננשם.

קרינת אלפא
עוברת רק סנטימטרים ספורים באוויר ואינה חודרת אפילו את העור. חומר פולט אלפא מסוכן רק כאשר נבלע או ננשם.

*ראם- הינה יחידה למדידת  מנת קרינה, בהתבסס על הנזק שנגרם לרקמה כתוצאה מהאנרגיה שנספגת מקרינה שעוברת דרכה. ניתן למדוד מנת קרינה גם ביחידות סיברט )סיברט אחד = 
100 ראם(.

שלב 2 - ידע / הכר את השפעותיה של נשורת גרעינית:

נשורת גרעינית - החלקיקים הרדיואקטיביים אשר נופלים לאחר הפיצוץ במשך זמן ממושך.
במידה והפיצוץ התרחש קרוב או על גבי הקרקע, הסכנה מפני נשורת גרעינית גדולה יותר. עוצמת הפיצוץ עשויה ליצור מכתש בקוטר ק"מ ולעומק 80 מטר. 
מיליוני טונות של אדמה, אבנים מרוסקות, מבנים וחומרים אחרים נמשכים לתוך כדור אש והופכים רדיואקטיביים. כמה מהחלקיקים הכבדים יותר, נפלטים 

סביב נקודת הפיצוץ. השאר נשאבים אל תוך ענן הפטרייה.

החומר הרדיואקטיבי מפוזר ע"י הרוח עד שנוחת על האדמה. מצב זה קרוי "נשורת". במקרים מסויימים ניתן יהיה לצפות בנשורת ובמקרים אחרים לא. לא 
ניתן לראות את ה"רדיואקטיביות", לחוש אותה או להריח אותה. נשורת אינה בעלת מאפיינים של גז אלא יותר כמו חולות כורכר הנישאים ברוח. מכיוון שלרוח 

משבים שונים בגבהים שונים לא ניתן לקבוע היכן הנשורת תנחת ויש לקחת בחשבון מאות ק"מ של מרבצי נשורת בלתי סדירים.  הנשורת כתוצאה מפיצוץ 
פצצת 5 מגה טון יכול לפגוע באיזור בקוטר 10000 ק"מ רבועים. במידה קרינה רדיואקטיבית בעצמה כזאת תפגע באיזור זה )במשך זמן הקרינה( מערכת 

החיים תיפגע / תושמד. יש לציין כי גם פיצוצים גרעיניים אשר נעשים במדינה שכנה יכולים לפגוע כתוצאה מנדידת נשורת גרעינית במדינת ישראל.
קיימים 4 דברים אשר קובעים את כמות הקרינה אשר נספגת בגוף כתוצאה מנשורת רדיואקטיבית:

< הזמן שחלף מאז הפיצוץ
< אורך זמן החשיפה לנשורת

< המרחק ביניכם לנשורת
< המיגון בינך לבין הנשורת

זמן
בשעות הראשונות לאחר הפיצוץ, הרדיואקטיביות של הנשורת נחלשת במהירות. לאחר 7 שעות הנשורת תאבד בערך 90% מעוצמת הקרינה אשר היתה בשעה 

הראשונה של הארוע. לאחר יומיים 99% מכוחה נעלם.לאחר שבועיים 99.9%.יחד עם זאת, אם כמויות הקרינה הראשוניות היו גבוהות מספיק אפילו האחוז 
הנותר עשוי להיות מסוכן. שהיה במקלט במשך הימים הראשונים שלאחר הפיצוץ תציל מההשלכות הראשונות והקשות של הקרינה.  יש להישאר במקלטים עד 

שרמת הקרינה תימדד וינתן אישור לצאת החוצה.



מרחק
עוצמתה של הקרינה והשפעתה על גופינו נחלשת ככל שאנו מרוחקים ממוקד הפיצוץ והנשורת הרדיואקטיבית שלאחריו.

מיגון
קיימים מספר סוגי חומרים אשר עשויים לספק הגנה טובה כנגד נשורת. יש לקחת בחשבון את מיקום המקלט ואת עובי שכבת המגן. מקלט עשוי היטב כנגד 

קרינה ונשורת יספק הגנה טובה, לכם ולבני משפחותיכם, בתקופה הראשונה המסוכנת ביותר.

דוגמאות לחומרים אשר יעצרו 99% של קרינה רדיואקטיבית:
16 ס"מ של לבנים מוצק

16 ס"מ של בטון, בלוקים חלולים מלאי טיט או חול
2 מטר של אדמה דחוסה 3 מטר אם דלילה

5 ס"מ של פלדה
3 ס"מ של עופרת

1.5 של מים

נשורת גרעינית - סכנות

חלקיקים רדיואקטיביים הנמצאים במגע עם העור עשויים לגרום לכוויות גם לאחר מספר שעות. עקוב אחר שלב 9 כדי למנוע סכנה זו.
חלקיקים רדיואקטיביים אשר נספגים במזון או מים יכולים להזיק. עקוב אחר שלב 9 כדי למנוע סכנה זו.

קרינה רדיואקטיבית מאזור נשורת גרעינית עשוייה לייצר מחלות בקרב בני אדם בלתי מוגנים גם אחרי מספר ימים בלבד. המחלות מתפתחות באיטיות ואינן 
מדבקות. מלבד בחילות סממנים של מחלה עשויים להופיע רק לאחר כמה ימים או מספר שבועות.  סממנים כמו: אבדן שיער, חוסר תיאבון, חיוורון, חולשה, 

שלשול, כאבי גרון, חניכיים מדממים וחבורות מעידים על צורך בטיפול רפואי מיידי.
עקוב אחר שלב 4 כדי למנוע סכנה זו.

שלב 3 - ידע /  אות האזעקה )החזק רדיו מופעל בטריות(:

אות האזעקה תחת איום של הפצצה ו/או נשורת גרעינית מורכב מצפירות עולות ויורדות. הפצצה בסדר גודל כזה עשויה לשתק את מערכת החשמל ומכשירים 
כמו טלווזיה, מחשב, וטלפונים ניידים לא יפעלו. רדיו מופעל בטריות ישמש אמצעי להעברת הוראות מצילות חיים.

ברגע שמופעלת סירנת אזעקה או מועבר דיווח על מתקפה גרעינית, עליכם להיכנס במהירות למיקלט כנגד החום וההדף.

במידה ויש בבניין בו אתם נמצאים מרתף / מיקלט  יש להיכנס אליו במהירות ולאלתר במידת הצורך מיגון כנגד הקרינה. )ראה צעד 4(
הצטייד במקלט רדיו

הישאר הרחק מחלונות
השאר נמוך והגן על עינייך מפני הבזק האור

במידה והינכם בשטח פתוח יש לתפוס מחסה נמוך ככל האפשר

שלב 4 - מקלט

על מנת לשפר את סיכוייכם לשרוד הפצצה גרעינית, הדבר החשוב הוא מקלט מצוייד לימים רבים, המספק הגנה טובה כנגד נשורת גרעינית ותנאי מזג אוויר 
קשים. מקלט מהסוג הקיים במבנים רבים בישראל יספק הגנה טובה כנגד גלי החום וההדף אך אינו מספיק כנגד הנשורת הגרעינית.

1000. מאחר שהנשורת המסוכנת ביותר דומה בהרכבה לחול, הרי שמקלט גרה  מקלט גרעיני בסיסי מכיל מגינים שמפחיתים את החשיפה לקרני גמא בפקטור
עיני אינו נדרש לסנן את האבק מהאוויר. הסכנה מהאבק פחותה שכן הוא פולט קרינה מועטה יחסית )עוצמת הקרינה גדלה בחזקת 3 מגודל החלקיק( וכן משום 

שהאבק אינו נושר אל האדמה שם ממוקם המקלט.

לרוב, מקלט גרעיני אפקטיבי מהווה מחפורת, בעלת גג חזק הקבור תחת מטר עפר )90 ס"מ לפחות(. שני קצוות המחפורת מכילים כניסות בזוויות חדות כך 
שקרינה לא תוכל להיכנס. כדי להפוך את המחפורת אטומה למים )במקרה של גשם(, יריעת פלסטיק צריכה להמתח מספר סנטימטרים מתחת לאדמה ולהיות 

מחוזקת על ידי סלעים ולבנים.



כדור הארץ מהווה מבודד תרמי מעולה, ולאורך מספר שבועות של מגורים במקלט הקבור באדמה, יחומם המקלט לחלוטין על ידי חום הגוף. ללא אוורור מספק, 
דרי המקלט עשויים להתעלף. המאוורר האפקטיבי הפשוט ביותר למקלט הוא מאוורר רחב עם מסגרת המכילה כנפונים המסתובבים בכניסה למקלט ותלויים 
מזיזים בתקרה. הזיזים נפתחים בכיוון אחד ונסגרים באחר, ושואבים אוויר. יש לקשור למאוורר חבל ולסובב את המאוורר בתורות. )ע"פ משאבת האוויר של 

קארני(. כל חשיפה לאבק מסוכנת פחות מחשיפה לקרני הגמא מהנשורת הקיימת מחוץ למקלט.

מקלטים ציבוריים יעילים יכולים להיות הקומות האמצעיות של בניינים גבוהים או מבני חנייה. עובי הקומות העליונות מספק הגנה 
יעילה. אסור שהחלונות של האזור הממוגן יצפו על אזור מכוסה נשורת אשר קרוב לחלון יותר מ-1.5 קילומטר. על התושבים 

לערוך תוכניות להיוותר בתוך המקלט במשך שבועיים לפחות. לאחר מכן לעבוד בחוץ במשך פרקי זמן הגדלים בהדרגה על מנת 
לטאטא ולשטוף את הנשורת לתוך מחפורות נמוכות על מנת לנקות את האזור. עליהם לישון במקלט למשך מספר חודשים.

הרדיו מופעל על ידי בטריות חיוני על מנת לקבל עדכונים בנוגע לדפוסי הנשורת. במדינות רבות )ארצות הברית ביניהן( בבעלותן של תחנות רדיו נמצאים גנרטו
רים עם דלק המספיק לתפעול לפרקי זמן ממושכים במידה ולא תהיה אספקת חשמל סדירה. קיימת אפשרות לבנות מד קרינה הקרוי "מד הנשורת של קארני" 

/http://www.oism.org/nwss :מחומרים ביתיים זמינים כמו קופסת קפה, חוט דיג, ונייר אלומיניום. ניתן למצוא תרשימים והדרכה באתר

במידה ו"פוטסיום יודין" זמין, על יושבי המקלט ליטול אותו בקצב של 130 מ"ג ליום למבוגר ו-65 מ"ג ליום לילד.

במהלך השהייה במקלט יש לנסות להתעדכן, בעזרת הרדיו לגבי:

מיקום הפיצוץ וחלקי המדינה אשר נפגעו מהנשורת הגרעינית
משך הזמן אשר ייקח לנשורת להגיע לאזורכם

דרכים להגביר את ההגנה מפני הנשורת
האם נכון להישאר במקלט או לנוע משם והלאה

היכן ניתן למצוא אספקת מזון
היכן האזורים הנקיים מסכנה

היכן נמצאים צוותי הצלה

עצות שימושיות לאילתור מקלט כנגד הנשורת הגרעינית:

ניתן לאלתר מיקלט חירום קטן באמצעות רהיטים, דלתות, שידות, וחומרים אחרים.
בחרו פינה בדירתכם )עדיף מרתף(, אם אפשר הרחק מחלונות. הסירו את דלתות הבית מן הצירים והשתמשו בהן ליצירת גג/מחסה.. לקירות המיקלט יישמשו 

הרהיטים כמו ארונות, שידות, מגירות, ספסלים, או כל דבר אשר יכול לשאת מטען כבד. על משטח הגג הניחו לבנים, קוביות בטון, חול מגירות מלאות או קופ
סאות, ספרים או פריטים אחרים על מנת לצמצם את חדירת הקרינה. סביב הצלעות הקדמיות של המקלט יש לבנות קירות מחומרים צפופים על מנת לספק 

מיגון אנכי. יש ליצור פתח, הניתן לסגירה הרמטית, קטן ככל האפשר. זכרו, ככל שמיגון המקלט יהיה כבד וצפוף יותר כך תושג הגנה גבוהה יותר.
חסימת החלונות מרתף תיעשה עם אדמה, לבנים, בלוקים, ספרים או אפילו צרורות של העיתון. בחורף, השתמשו בשלג דחוס.

במידה ויש קומה נוספת בדירה, רצוי לערום מעל איזור המיקלט המאולתר חפצים כבדים כגון רהיטים, ארגזים מלאים בגדים, עפר, ספרים, עיתונים וכו'. כמו כן 
יש לכסות את קירות המיקלט מבחוץ בחול, לבנים, בלוקים מבטון או שלג דחוס. במידה ואין בדירתכם מרתף או מיקלט, יש לבנות את מיקלט החירום במרכז 

הדירה או בחדר ארונות, כמה שיותר רחוק מקירות הדירה והגג.
אל תסתכנו בשתיית נוזלים ובאכילת מזון אשר אוכסנו במכלים לא אטומים על מנת למנוע הרעלה רדיואקטיבית או מחלה, בחרו בקפידה את המזון והשתייה. 

אם הנכם סבור שהמזון נגוע, שתו נוזלים מבקבוקים ואכלו שימורים.

שלב 5 - מזווה

הפצצה גרעינית במרכזי ערים פוגעת מיידית ברשתות הפצת המזון למשך של ימים רבים עד שבועות. אזרחים יאלצו לשהות במקלטים במשך של שבועיים 
הלפחות לפני שיוכלו לצאת מבלי להיפגע. אוכלוסיה אשר תיבחר לנטוש את הערים תהיה תלויה במידה רבה במשאבים של ערי המיקלט. עקב סיבות אלה ואח

רות, מומלץ לכל אדם/משפחה, להחזיק מזווה המכיל ממוצרי מזון אשר יספיקו לשעת חירום. אספקה זו תכלול מזון, מים, רדיו מופעל בטריות, עזרה ראשונה, 
תרופות ובגדים בהתאם לאקלים ולעונה. משפחות/ אנשים אשר יבחרו להתפנות יוכלו לקחת עמם אספקה מצומצמת בלבד.



חלק גדול מהאספקה הדרושה למיקלט מצוייה כבר ברשותכם.

< מזון ומים המספיקים לשבועיים לפחות. )מיכלי מים גדולים(
< ציוד קמפינג בסיסי: כלי בישול, גזייה, מנורת נפט+קרוסין, נרות, פנס+סוללות, מטף אש, גרזן, שקיות פלסטיק, פותחן קופסאות, סכינים, כלי אוכל וכיוצא בזה.

< בגדים חמים הכוללים כפפות וגרביים במידה ומזג האוויר בחוץ יהפוך לקיצוני
< מוצרי היגיינה - סבון / תכשירים מחטאים. מים לא יהיו בנימצא ופסולת אנושית עלולה להיות מסוכנת ובלתי נעימה. יש לקחת בחשבון כי יהיה בלתי אפשרי    

  לפתוח את המיקלט ביומיים הראשונים ולהחזיק מבעוד מועד  דליים, אדמה ושקיות. רצוי לקבוע בסמוך למיקלט מקום ספציפי או מיכל אשפה אשר   
  אליו ניתן יהיה לפנות את הפסולת.

< לא פחות חשוב: משחקים וספרים למשך שהייה ארוך.

מדוע חשוב להחזיק יוד בערכת עזרה ראשונה?
יוד מגן על בלוטת התריס מפני קרינה במקרה של התקפה גרעינית. ישנן עדויות כי הוא יכול גם יכול למנוע סרטן השד וסרטן הרחם. כמו כן יכול לשמש גם כדי 

לטהר את המים. מינון:  לתינוקות וילדים, אשלגן )K1O3( או יודיד האשלגן )K1( במינון הנכון: 16 מ"ג לתינוקות, 32 מ"ג לילדים, 50 עד 70 למבוגר(  אם אתם 
משתמשים ביוד נוזלי )2 אחוז( משתמשים ב- 5 טיפות לכל ליטר של מים או 10 טיפות לכל ליטר מים עכורים(.

איחסון מים ל-14 יום
כמות המים הנדרשת היא בין 7-14 ליטר לכל אחד מבני המשפחה

על המים להיות מאוחסנים במקום קריר ויבש.
יש להחליף את המים המאוחסנים לפחות פעם אחת בכל חודש

שלב 6 - מניעת וכיבוי שריפות

אנשים רבים מאמינים כי כדור החום והאור שפיצוץ גרעיני יותר ישרוף כליל את כל הנמצא בתחומו. דבר זה אינו מדוייק. החום נמשך בסביבות 15 דקות וייצור 
שריפות הדומות לשריפות בקורות גם בזמני שלום. ניתן לכבות את השריפות במים או מטפים. אם כל אחד מהניצולים היה יכול לקחת חלק בכיבוי השריפות 

הקטנות, שריפות ענק לא היו מתרחשות. כדור האש הנכנס דרך חלונות ודלתות עלול להצית בדרכו וילונות, בגדים, רהיטים, ונייר. שריפות נוספות יכולות 
לפרוץ בעליית גג, מצבורי אשפה וכדו'. אותו ידע המונע משריפות לפרוץ ביומיום, ישרת אתכם גם בזמן הפצצה גרעינית.

כיצד ניתן לכבות שריפות כשבחוץ יש נשורת גרעינית?
במרחק של 8-20 ק"מ ממרכז הפיצוץ יהיו ניצולים רבים. הנשורת לא תחל לרדת ב-30 הדקות הראשונות. בזמן זה ניצולים חייבים לבדוק את הבית במהירות 
ולכבות את הדליקות הקטנות במידה ופרצו. שירותי הכבאות לא יוכלו לשמש אתכם. רצוי להכין ציוד חירום לכיבוי אש בבית. מערכת המים הציבורית תושבת 

ולכן מטפי כיבוי אש הם פתרון טוב ויעיל. רצוי לרכוש הדרכה בנושא כיבוי שריפות.

שלב 7 - עזרה ראשונה

ידע בעזרה ראשונה יציל חיים בשעת חירום. שרותי הרפואה וההצלה לא יוכלו להגיש עזרה לכולם. רכישת הידע המתאים תעזור לכם ברגעים בהם גורל
קרוביכם נתון בידיכם.

מטרות:
< לשמר חיים

< לצמצם את השלכות פציעה או מחלה
< להקל על הסובלים פיזית ונפשית

< מתן עזרה בשלבי שיקום האוכלוסיה

 שלב 8 - היגיינה בשעת חירום 



בזמן חירום אספקת המים שלכם תהיה מוגבלת ויהיה צורך בקיצוב ושימוש למטרות חיוניות בלבד. אם ברשותכם מספיק זמן לפני הגעתה של נשורת, מלאו 
את כל הדליים והסירים במים. דוד המים החמים ישמש כספק מים ראשי לזמן מה. סילוק אשפה ופסולת אנושית מחייב פתרונות כשמדובר בשהיה של שבועיים 

במיקלט.  דליים בשילוב עם שקיות הפלסטיק, אדמה ואו במידת האפשר נשורת עץ, ישמשו אתכם על מנת לבודד ריחות וליכלוך. לאחר כמה ימים ניתן לצאת 
מהמקלט לזמן קצר על מנת לפנות אשפה ולרוקן דליים.

שלב 9 - כיצד נפטרים מאבק רדיואקטיבי

בשלב 2 תוארה הנשורת הגרעינית כמו חול או דמוי חול. במידה ובגדיכם כוסו בחול, לאחר הפצצה גרעינית, או במידה ואתם חושדים כי בגדיכם נושא נשורת 
גרעינית, עליכם לפשוט אותם לפני כניסתכם למיקלט. אין לנער את הבגדים במחיצת אנשים אחרים ומומלץ לשרוף את הבגדים. אם ברשותכם מים, שיטפו את 

האזורים הנגועים. אל תשפשפו את הנשורת מגופכם על מנת למנוע חדירת חלקיקים.  חשיפה לנשורת לא הופכת אתכם לרדיואקטיביים ומחלות קרינה אינן 
מדבקות.

שלב 10 - תכנית חירום

כשם שהרשויות במדינה דואגות לתכנית פעולה בזמן מלחמה גרעינית, כך גם חשוב שהאזרחים יכינו תכנית פעולה וילמדו אותה. בישראל, תוכניות לשעת 
חירום נועדו כדי להתמודד עם אסונות בעת שלום וגם בעת במלחמה. התכניות נוגעות לרווחה, לבריאות, למשטרה, לשירותים הציבוריים, כיבוי האש ושירותי 

חירום אחרים. תוכניות אלה כוללות הסדרי תנועה למרכזי קליטה ומתקנים רפואיים ביישובים בטוחים. חשוב לתאם בין התכניות שלכם לשעת חירום לבין אלה 
של הרשויות המקומיות, ובמיוחד לאחר מתקפה גרעינית. חשוב לשמור על קשר עם הדיווחים המקומיים לגבי רמות זיהום, אזורים בטוחים, וידיעות לגבי יציאה 

ממקלטים. לאחר למידת כל 9 השלבים האחרונים ומילוי אחר הוראותיהם, הנכם מוכנים ליצירת התכנית האישית , או התכנית המשפחתית לשעת חירום.

נסו לענות על השאלות הבאות:

< היכן תתפסו מחסה במידה ואינכם בבית?
< האם תנסו להגיע הביתה?

< האם המשפחה תדע כיצד לנהוג במידה ואינכם בבית?
< האם יש תוכנית מחסה לילדים שלך בבית הספר?

< האם אתם רוצים שינסו להגיע הביתה?
< האם כל בני המשפחה  מכירים את תוכנית ההישרדות?

בחשיבה על מה תעשו או לאן תלכו, אתם יכולים לשקול לעזוב את הבית כדי למצוא מחסה במקום אחר. לפני שאתם מחליטים לתכנן את הפינוי, עליכם לשקול 
את השאלות הבאות:

< האם ההגנה שם תהיה טובה יותר מאשר בבית?
< האם יש שם ציוד מספיק?

< האם אתם יכולים לשאת ציוד חירום ל 14- יום?
< האם אתם יודעים כיצד להגיע לשם מהר?

אם אין ברשותכם מקלט אטומי שנבנה בבית, עליכם ללמוד את שלב 4 - כיצד ניתן לאלתר הגנה על הבית בשעת חירום. אם נזכור כי צפיפות המרחק בינכם 
לבין נשורת הכרחי, נסו להעריך אם יש מספיק חומרים כדי לבנות מקלט חירום במרתף או בחלק המרכזי של הבית.

בהתבסס על ציוד החירום שהוצע בשלבים 5 , 6, 7 ו 8-, נסו לענות על השאלות הבאות:

< האם יש לכם את הציוד בבית?
< האם אתם יכולים לאסוף ולהעביר אותו לאזור מחסה במהירות?

< האם ברשותכם מנורה, פנס, ורדיו תקינים )כולל מספיק בטריות לרדיו(?
< האם ברשותכם מיכלים למים, היגיינה אישית ואשפה?



חוברת זו מספקת עבורכם את רוב המידע החיוני לשעת חירום / מלחמה גרעינית. לימדו את 10 השלבים ונסו לענות על השאלות הבאות:

< האם אתם מכירים את אמצעי הזהירות למניעת שריפות?
< האם אתם יודעים להילחם בשריפות קטנות?

< האם ניתן להשיג אספקת מים במהירות?
< האם ציוד עזרה ראשונה ותרופות מיוחדות זמינים?

< היכן תטפלו בפסולת?
< האם אתם יודעים כיצד לטפל באבק רדיואקטיבי?

< האם אתם מכירים את תוכניות החירום של העירייה? מקלטים ציבוריים?  דרכי פינוי מתוכננות? מה לגבי בתי ספר, בתי חולים, מרכזי הרווחה? הוראות מיוחדות אחרות?
< תרגלו את הפעולות שתכננתם לשעת חירום.

תכנית הישרדות טובה הינה תכנית אותה ניתן לממש.
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