
 Cybersecurity & Infrastructure Security Agency) מדריך כיס מטעם סוכנות אבטחת סייבר ותשתיות
(CISA)) להתמודדות במצב של יורה פעיל: הוראות הדפסה

אם אתם משתמשים במדפסת דו-צדדית, ודאו שהמדפסת שלכם מוגדרת להפוך את הנייר בקצה הארוך שלו.  •
אם אתם משתמשים במדפסת שאינה יכולה לבצע הדפסה דו-צדדית באופן אוטומטי, ודאו שהמדפסת   •

שלכם מוגדרת לבצע הדפסה דו-צדדית ידנית, ולאחר מכן הפכו את הנייר בהתאם להוראות המדפסת לאחר 
ההדפסה של הצד הראשון.

בשני המקרים, מומלץ להדפיס עותק ניסיון לפני שמגדירים הדפסה של מספר רב של עותקים, שכן הגדרות   •
המדפסת עשויות להשתנות בין מכשיר אחד למשנהו.

הוראות אלה נמצאות בעמוד 1 של קובץ ה-PDF. הורו למדפסת שלכם להדפיס רק את עמודים 2 ו-3.  •



יורה פעיל מדריך כיס לסיוע
הילחמו התחבאו	 ברחו		 	

שקלו את כל האפשרויות שלכם: לברוח  להתחבא  להילחם

	זהו	את	מיקומ/י	האיום  

	הימלטו	במהירות	מהאיום   
(דרך החלונות, המדרגות 

הדלתות וכו’)

	השאירו	את	חפציכם	מאחור  

	חסמו	את	הכניסה	למקום   
המסתור שלכם ונעלו את הדלתות

	התחבאו	באזור המצוי מחוץ לקו   
הראייה של היורה

	השתיקו	את	מכשירי	התקשורת	  
הניידים	שלכם

	פעלו	באופן החלטי ותוקפני  

	המטרה שלכם היא לנטרל	  
את	היורה

	הילחמו	עד לנטרול האיום  
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  שימו לב להתראות חירום

  דווחו על כל פעילות חשודה או 
אדם חשוד

  הקפידו לאתר את שתי היציאות הקרובות 
אליכם בכל מקום שבו אתם מבקרים

  סייעו לאחרים אם אתם יכולים לעשות 
זאת באופן בטוח

  אם אתם נמצאים במקום בטוח, הישארו 
שם עד לכניסת כוחות הביטחון למקום

הישארו רגועים ועקבו אחר ההוראות  

  הניחו כל חפץ שאתם מחזיקים בידיכם 
)למשל תיקים או ז’קטים(

הקפידו שהידיים שלכם יהיו גלויות כל הזמן  

  הימנעו מביצוע תנועות חדות כלפי אנשי 
כוחות הביטחון כמו היאחזות בהם להגנה

  הימנעו מלהצביע, לצרוח או לצעוק

  מלאו אחר הוראותיהם של אנשי כוחות 
הביטחון בעת הפינוי צרו קשר עם קצין הבטיחות המקומי שלכם לקבלת 

מידע נוסף )שם, טלפון, אימייל וכו’(:

cisa.gov/active-shooter-preparedness

כאשר	כוחות	
הביטחון	מגיעים

שמרו	על	עצמכם!	

התקשרו או שלחו הודעת טקסט לטלפון 9-1-1 אם אתם יכולים לעשות זאת
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