
 

 דגשים נוספים לירי רק"ק מרצועת עזהרענון 
 -:למוקדים המרחביים 

 הפעלהבדגשים  .1

 לאירוע ירי רקטי.פק"ל /המוקדים יפעלו עפ"י סד"פ 1.1

 ישובים בגזרה, המוקד:לירי/ירי לעבר הבקבלת דווח על התראה  .1.1

 מגן.ב מוגן/מקלט ולהתמגן בקסדה ואפוד להיכנס למרחבקשר וברשת המירס ויורה לצוותים  יודיע לצוותים 1.1.1

הנחיות להיכנס למרחב מוגן )עפ"י לצוותים הנמצאים בביתם מרחבי על ההתראה לירי/ירי ויורה  יוציא ביפר 1.1.2

 פקע"ר( ולהתמגן.

 דגשים לתשאול ע"י תורני המוקד: 1.2

 מוכות.יש לשים לב לאפשרות של מספר זירות ס - יקום מדויקמ  1.2.1

 יקף הנפגעים באירוע.ה  1.2.2

 אפשרות פגיעה במתקן מחזיק חומ"ס.  1.2.3

 סיכונים סביבתיים.  1.2.4

 אפשרות קריסת חלקי מבנה בעקבות הירי.  1.2.5

שיגור רכבי הצלה לזירות בשטח בנוי ללא  רכבי הצלה לזירות בהן דווח על נפגעים עפ"י היקף הנפגעים שדווח.שיגור  1.3

ישוגר רכב הצלה שני(.  -דיווח על נפגעים: ככלל, ישוגר אמבולנס אחד )במידה והיקף הקריאות והיקף הסד"כ מאפשרים 

 באירוע.ול דעתו בהתאם לפוטנציאל הנפגעים כוחות נוספים עפ"י שיקתורן במוקד לשגר רשאי מנהל 

התורן במוקד  המנהלתעדף לכל אחת מהקריאות, ימענה במידה ומספר הקריאות המתקבלות במקביל אינו מאפשר שיגור  1.4

במספר הקריאות,  בהתחשבוך כדי ביצוע הערכת מצב בזמן אמת האמצעים העומדים לרשותו ותאת המענה תוך מיצוי 

 אחרים.ות הזירות ודיווחים מגורמי חירום סמיכ

 הוא על נפילה בשטח לא מיושב ולא נתקבלו קריאות לסיוע מאזרחים/גופי  באירוע בו המידע 1.5

 עפ"י שיקול דעת מנהל/מנהל תורן ובמקרה ספק  אין לשגר כעקרון צוותי מד"א לסריקה. -בטחון 

 הצלה אחד לסריקה.ישוגר רכב  -

צורך הבמקרה  במפה(.הגעת צוותים לזירה )דגל לכל זירה המתקבלת ולוודא יש "לפתוח שורה" ביומן המוקד   1.6

 תופעל במוקד תוכנת אר"ן.

ם לחוזר מנהל יח' רועים שבמתאר זה. פעילות כוננים תתבצע בהתאימתנדבי נוער מד"א לא יופעלו במענה לא  1.7

 .47/5הכוננים 

  ישקול לצאת לזירה לאחר שביצע הערכת מצב.המנהל התורן  1.8

  .למדיניות הפינוי כיום עדי פינוי נפגעים בהתאםי 1.9

יש להנחות בהתאם  מכך רוע חומ"ס כתוצאהילהיות מודעים לאפשרות פגיעה במתקן מחזיק חומ"ס והתפתחות אש י 1.10

 באטלס חבירה.ולעשות שימוש 

המוקד בגזרתו התרחש האירוע ובתיאום עם המוקד  רועים בהם לא הוכרז אר"ן יופעל עפ"י דרישתימרחבי בא-סיוע בין  1.11

 שמירת רמת הכוננות הנדרשת במרחב.ש להבטיח המשך מענה לשגרה וי הארצי.

לכשירות במהירות  בסיום פינוי הנפגעים יש לוודא כי צוותים שאינם נדרשים בזירה, עוזבים את המקום וחוזרים 1.12

 האפשרית.

 דגשים באר"ן .2

ל"מ תזירתי( או במשולב עם ירי  האירוע יכול להתרחש כאירוע בדיד או כמספר ארועים במקביל )אר"ן רב 2.1

 שונים.בהיקפים 

 המענה לאירוע ע"ב פק"ל אר"ן מרחבי. 2.2

המוקד המפעיל יוודא מתן מענה לכלל הזירות בהן יש נפגעים בהתאם  -במידה והאירוע מתרחש במקביל לירי תל"מ  2.3

 להערכת המצב וסדרי עדיפויות שקבע כמענה לאירוע.

במחוז דרום )גזרת עוטף עזה( יופעל בהכרזת אר"ן בלבד עפ"י דרישת מוקד מפעיל ובאישור  אוטומטימענה בין מרחבי  2.4

 .גבור נוסף יופעל עפ"י דרישה מהמוקד המפעיל בדרום באישור ממ"ז דרום/ממלא מקומוממ"ז דרום/ממלא מקומו. ת

 אלחוט וקשר 3

התראה לירי, ליצירת ל, מפקדיםלם([ )דרו דרום בקבוצתי נגבבוצתי במרחבים הרלוונטיים ]במחוז רשת "מירס" במצב ק 3.1

 תמונת מצב, לדרישה/ביטול כוחות.

 שת מד"א כמקובל.הצוותים המופעלים ידווחו בר 3.2

 בעת פיצול גלים )עפ"י הצורך(: 3.3

 .22שגרת מרחב נגב תעבור לגל   3.3.1

 .6שגרת מרחב לכיש תעבור לגל   3.3.2

 במב"ר.צה אוטומטית לכוחות הפועלים ממוגנים מוק 2גל  -באירוע חומ"ס  3.4

 ע"י המוקד הארצי. -הקצאת גלים נוספים בעת אירוע  3.5



 יות לצוותיםהנח
יש לפזר רכבים מסביב  -רקטה. במקרה הצורך  אין להחנות רכבי הצלה קרובים זה לזה, מחשש לפגיעה בהם ע"י 3.6

 לתחנת מד"א.

 היציאה לאירוע עפ"י הנחיות המוקד המרחבי בהתאם לשיבוץ. 3.7

 זירות יתכן ויתגלה קושי ביצירת קשר עם המוקד.במקרי קיצון של ריבוי  3.8

במקרה בו צוות עד להתרחשות או נמצא בקרבת הזירה ואינו מצליח ליצור קשר עם המוקד, יש להפעיל שיקול דעת  3.9

 להגיע לזירה באופן עצמאי ולהעביר דיווח למוקד המרחבי.

 יש להקפיד על צירים פנויים ולהימנע מחסימות צירים. 3.10

 ביצוע סריקות בהתאם לאופי האירוע .יש להקפיד על  3.11

 יש לקחת בחשבון כי בעת אירועי שריפה/חילוץ יש לאפשר לכוחות המקצועיים להגיע קרוב ככל האפשר לזירה.  3.12

 יש להקפיד על משמעת קשר ודיווחים קצרים וענייניים. 3.13

ומרחק(. עקב כך יש להקפיד על חימוש הרקטה עשוי לכלול רסס מתכתי רב )כדוריות( המתאפיין בעוצמה רבה )פיזור  3.14

 בדיקה גופנית מקיפה ויסודית טרם ההחלטה על סווג הנפגע כנפגע "חרדה".

הקשר/ביפר/מירס( על איש הצוות  ברשתאזעקת "צבע אדום"/דווח צפירה/בעת קבלת התראה על ירי רקטי ) 3.15

 בקסדה ואפוד מגן. ולהתמגן( )מקלט/ממ"דפקע"ר להיכנס למרחב מוגן, עפ"י הנחיות במתקן/נה"ז מד"א 

 ההצלה.מרכב שאו עימם את ציוד המיגון האישי כאשר נמצאים הרחק ינשי הצוות יא 3.16

 אפוד מגן וקסדה. -היציאה לרכב ההצלה ולאירוע במיגון  3.17

 העלולים להתפוצץ במגע. שהתפזר ממנובזירת אירוע אין לגעת בנפלים/חלקי מטען או רסס  3.18

ולנקוט בצעדים  בישול, חלקי מתכת שהתפזרו( דליפת גזיש לשים לב בזירה לסיכונים סביבתיים )חוטי חשמל קרועים,  3.19

 בטיחות הצוות והנפגעים.המתחייבים לשמירה על 

                    והתפתחות אירוע חומ"ס כתוצאה. מסוכנים אפשרות פגיעה במתקן מחזיק חומרים יש להיות מודעים ל 3.20

 אט"ה שברכב ההצלה.להתמגן בערכת יש   -ה הצורך במקר

פינוי  לצורך טיפול ופינוי נפגעים. בסיוםהנדרש בשל סכנת מטח נוסף, אין לשהות בזירה מעבר לזמן המינימאלי  3.21

 באירוע צוות אחד לביצוע סריקה נוספת.הנפגעים ישאיר מפקד מד"א 

 הקצר האפשרי.בזמן מבצעית ת שאר הצוותים ישובו במהירות לתחנות/בתים ויחזרו לכשירו 3.22

חוץ ממצא הצוות בפעילות יים בעת ירי רקטות ופצמ"רים בהלצוותהנחיות התנהגות  4

 למתקן/נה"ז מד"א:
                      ות בזמן הישמע צפירה, קול נפץ או "צבע אדום" )ההתייחסות לנפילה היא כהתרעה על נפילות נוספ 4.1

 הבאות:אחריה( יש לפעול עפ"י ההנחיות 

 לשוהים במבנה: 5.1.1

 הפלדה ולהתמגן.את חלון לסגור , מקלט/יש להיכנס מיד לממ"ד •

. עדיף שלחדר יהיו מינימום קירות ן מכיוון האיוםהניתאם אין ממ"ד במבנה, יש להיכנס לחדר הממוקם רחוק ככל  •

 ים.חיצוניים, חלונות ופתח

 לקיר פנימי, ולא לשבת מול חלון.להיצמד בחדר המוגן יש לשבת על הרצפה, מתחת לקו החלון,  •

 המדרגות ולרדת לקומה נמוכה. לצאת לחדרקומה העליונה בלא ממ"ד, נדרשים צוותים הנמצאים ב •

 שבמבנה.המלווה יפעל עפ"י ההנחיות הנ"ל כדי להגן על החולה/נפגע הצוות  •

 לשוהים בחוץ: 5.1.2

 במבנה. לשוהיםנס למבנה ולפעול עפ"י ההנחיות יש להיכ -בשטח בנוי  •

 יש לשכב ולהגן על הראש בידיים. -בשטח פתוח  •

 לנוסעים ברכב: 5.1.3

 ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב.מהרכב  . באם ניתן, יש לצאתיש לעצור בזהירות בצד הדרך -בשטח בנוי  •

 יש לשכב ולהגן על הראש בידיים. -בשטח פתוח  •

 ברכב.שוהמלווה יפעל עפ"י ההנחיות הנ"ל כדי להגן על החולה/נפגע  •

 הנפץ/דווח מהמוקד על נפילת רקטות.ובר במקרה חירום לאחר השמע קול משיך בנסיעה אם מדי •

לאחר חמש דקות ניתן לצאת מהמיגון, אם לא ניתנה הנחיה אחרת. חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה  4.2

 ה כזה יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.במקרהמונחת על הארץ. 

 הראשון המגיע לזירה ידווח:הצוות  .6
 האם מזהה נפילת חימוש.   •

 מיקום מדויק, כולל רחוב ומספר בית.   •

 ברח' חנה סנש"(. 10לדוגמא "פיקוד ) )במידת הצורך( והמיקום בו נמצא 10מפקד מד"א בזירה יזוהה כפיקוד    •

 מספר נפגעים ומצבם   •

 צירי הגעה   •

 סיכונים    •

 הדיווח באר"ן.באר"ן יש לנהוג עפ"י נוהלי  *



בדרכו לאירוע ולא הגיע לזירה ות ער לאפשרות שנתקל בנפגעי חרדה הצוות המוזנק לאירוע צריך להי .7

 עצמה.

 הנפגע כנפגע "חרדה".סווג יש להתייחס למנגנון הפציעה ולבצע בדיקה גופנית, טרם ההחלטה על  .8

 לפעול כדלקמן: יש -כאשר קיים חשש להמצאות חפץ, רכב, אדם חשוד בתחנות/מתקני מד"א  .9
 להרחיק כל מי שנמצא באזור החפץ או המפגע לטווח בטוח, ובמידת האפשר אל מאחורי מחסה. 9.1.1

 מפגע.הלמנוע גישה לאזור המטען או ולהציב שמירה פיזית בטווח מתאים  9.1.2

 אין לגשת למטען או למפגע ולנסות לגעת בו, או לנטרלו. 9.1.3

 קום.להודיע למשטרת ישראל ולבקש שישלחו ניידת/חבלן למ 9.1.4

 להודיע למוקד המרחבי שיעביר המידע למוקד הארצי ולח"מ. 9.1.5

 עם הגעת החבלן יש להישמע להוראותיו ולסייע לו ככל שנידרש. 9.1.6

 אזעקה )איום קונבנציונאלי(" צבע אדום"התנהגות בעת שמיעת  .10
הצוות להיכנס בעת קבלת התראה על ירי רקטי )אזעקת "צבע אדום"/צפירה/דווח ברשת הקשר/ ביפר/מירס( על איש  10.1

 להתמגן בקסדה ואפוד מגן. מקלט/ממ"ד( לסגור את חלון הפלדה ולמרחב מוגן עפ"י הנחיות פקע"ר )

 חדר המוגן יש לשבת על הרצפה, מתחת לקו החלון, להיצמד לקיר פנימי ולא לשבת מול החלון.ב 10.2

מינימום  יום. עדיף שלחדר יהיוכנס לחדר הממוקם רחוק ככל הניתן מכיוון האילהלהתמגן ום אין ממ"ד במבנה, יש א 10.3

 יש לצאת לחדר המדרגות ולרדת לקומה נמוכה. -פתחים. באם אין חדר כזה קירות חיצוניים/חלונות/

 להתמגן, להשתטח על הקרקע ולהגן על הראש בידיים.יש  -בשטח פתוח  10.4

 צוות הנמצא בנסיעה בשעת קבלת התראה על ירי: 10.5

 ך/ייצמד לקיר/יכנס לתעלה בצד הדרך.יעצור בצד הדרך, יתמגן ויכנס למבנה סמו 10.5.1

 משיך בנסיעה אם מדובר במקרה חירום לאחר השמע קול הנפץ/דווח מהמוקד על נפילת רקטות.י 10.5.2

פקע"ר( טרם ימשיך בנסיעה אלא אם ניתנה  דקות )עפ"י הנחיות 5ימתין  - אם לא מדובר במקרה חירום 10.5.3

 הנחייה אחרת ע"י המוקד/מפקד.

ת האפשר ברכב ההצלה ולהכניסו במידהקיימים באמצעי המיגון להשתמש יש  -אם באמבולנס מפונה חולה  10.5.4

 יחד עם המלווה למבנה או בסמיכות לקיר מגן.

 ישאו עימם את ציוד המיגון האישי כאשר נמצאים הרחק מרכב ההצלה.יאנשי הצוות  10.5.5

 אפוד מגן וקסדה. -יציאה לרכב ההצלה ולאירוע במיגון ה 10.5.6

 עת צוותיםהופ .11
 צוותי מד"א יפעלו עם מדים תקניים, נעליים  סגורות. 11.1

 יש להקפיד על לבישת אפוד זיהוי ע"ג  ציוד המיגון. 11.2

 יש להקפיד על התאמת הביגוד לתנאי האקלים. 11.3

 שורת העומדים לרשותם.אנשי הצוות יקפידו על נשיאת  כלל אמצעי התק 11.4

 יש להקפיד כי ברשות הצוותים פנקסי כיס. 11.5

 נה רב קומותפגיעה במב .12
 להלן הנחיות לפעילות צוותי מד"א במקרה של צורך להיכנס למבנה רב קומות שנפגע, לסריקה וטיפול בנפגעים:          

 כניסה למבנה רב קומות תעשה בצוות המינימאלי הנדרש לסריקה והצלת חיים ובעדיפות בלווי צוות כיבוי. 12.1

 ומצויד במכשיר קשר נישא.הצוות הנכנס למבנה יהיה ממוגן באפוד קסדה  12.2

מפקד מד"א יעמוד מחוץ למבנה ויתריע בפני הצוות על סימנים לנזק מבני חמור )נפילת חלקי מבנה, תזוזת המבנה(.  12.3

 במקרה זה יורה לצוות לעזוב מיידית את המבנה.

 סריקת המבנה תעשה מלמעלה למטה. 12.4

 בטיחות עם מסוק/הנחיות עבודה .13
 לצורך העמסת נפגע.אין להתקרב לנק' הנחיתה, אלא  13.1

 הנחיותיו.פ"י כניסה ויציאה לצורך העמסת נפגע תהיה תמיד בליווי איש צוות מהמסוק וע 13.2

כניסה ויציאה יבוצעו בכפיפה תוך יצירת קשר עין ישיר עם צוות המסוק ומגזרתו הקדמית. בשום מקרה, אין  13.3

 סכנת מוות. - להתקרב אל רוטור הזנב

 רגע נחיתת המסוק.במנחת, מ/אין לרוץ במתחם האירוע 13.4

סדינים , בעת נחיתה והמראה יש להגן על הצוות ועל הנפגעים מפני הרוח וחפצים מתעופפים )יש להסיר כובעים 13.5

 ושמיכות מהמיטות(.

יש להתכונן לרעש חזק בכל זמן שהות המסוק על הקרקע ולוודא תקשורת וסימנים מוסכמים בין אנשי הצוות בטרם  13.6

 נחיתת המסוק.

ת רחבה ממיטת האמבולנס ולכן יש לפתוח את הדופן הימני של מיטת האמבולנס כדי לאפשר האלונקה הצבאי 13.7

 לאלונקה להיות מונחת בצורה בטיחותית ע"ג המיטה.

 חל איסור מוחלט על צוותי הקרקע לכוון תאורה ישירות לכיוון המסוק., בלילה, במהלך גישה לנחיתת המסוק 13.8

 פלאש./לכיוון הטייס כולל צילום עם מבזקכאשר המסוק על הקרקע, אין לכוון תאורה  13.9

 יש לוודא טרם העמסה למסוק כי הנפגע אינו נושא עימו נשק ותחמושת, ובמקרה שכן, לעדכן את צוות המסוק בכך. 13.10

 יש לוודא כי הנפגע אינו נושא עימו נשק ותחמושת., בעת הורדת הנפגע מהמסוק ובטרם הכנסתו לאמבולנס 13.11

 הבכיר הנמצא במנחת יתדרך את כלל אנשי הצוות הנמצאים טרם נחיתת המסוק.יש להקפיד כי איש הצוות  13.12



      2)נספח חבירה  כללי בטיחות לצוותי הקרקע במקרה של התרסקות מסוק בסמוך לנק' .14
  לנוהל הפעלת מסוק אזרחי(

לכן  להיערך לה מראשהתרסקות המסוק עלולה להתרחש באופן מפתיע, במהירות וללא אפשרות 

 במקום:שצוותי הקרקע 
 יתרחקו ממקום ההתרחשות ויסתתרו )ככל שניתן( מאחורי מחסה. 14.1

על התרסקות המסוק ויבקשו שיגור של צוותי כיבוי, משטרה וצוותי מד"א נוספים מרחבי יודיעו למוקד ה 14.2

 בהתאם לצורך.

דליקה או  יש חומרים דליקים, וקיימת סכנת חלקים, בסביבתו/מהמסוק שנפל עלולים להתעופף שברים 14.3

פיצוץ נוסף במקום. לכן, ההתקרבות למסוק לצורך חילוץ הנפגעים שבתוכו תעשה רק לאחר שכל החלקים 

 הנעים בו הפסיקו מלפעול, ואין שברים או חלקים המתעופפים האוויר.

עדיף שצוות חילוץ מקצועי מוסמך )צוות כיבוי( יחלץ את הנפגעים מהמסוק, אך אם אין בנמצא צוות כיבוי  14.4

יש להקפיד שההתקרבות למסוק תעשה בזהירות, לזמן  - או כשיש צורך בטיפול מציל חיים לנפגעי המסוק

 קצר ולצורך חילוץ הנפגעים בלבד.

לכל איש צוות במסוק יש דלת המגיעה ישירות אליו. ייתכן כי המסוק ישכב על צידו וחלק מהדלתות  14.5

 חר של המסוק.הגישה אל הנפגע תהיה מצידו הא - תחסמנה. במקרה כזה

נפגעים יהיו חגורים /יתכן שאנשי צוות המסוק נותרו במקומם במסוק, כשהם חגורים לכיסאותיהם, והחולים 14.6

 למיטותיהם.

 חיילים עם ציוד אמל"ח על גופם .15
ברגע שיגיע מידע מגורמי הביטחון על פינוי בהטס ימצא במנחת ביה"ח חבלן , עפ"י הנחיית אגף הביטחון במשהב"ר 15.1

 ת הנפגעים ויפרוק אותם מציוד האמל"ח שברשותם.אשר יקבל א

על צוות האמבולנס להודיע מיד למוקד , במידה ואמבולנס מד"א מפנה חייל ועל גופו/ברשותו ציוד אמל"ח 15.2

שהוא מגיע עם חייל פצוע  המרחבי/מפעיל שיודיע למוקד הביטחון של אותו בי"ח אליו הוא מפנה את החייל

 שברשותו ציוד אמל"ח.

 פשרות שהאמבולנס ייסע ישירות למנחת ביה"ח ושם החבלן יפרוק את ציוד האמל"ח.קיימת א 15.3

קיימת גם אפשרות עם הודעה למוקד הביטחון של אותו ביה"ח לבקש שהחבלן ימתין לצוותי מד"א בכניסה לחדר  15.4

 המיון. 

 .על מוקד המרחבי / מפעיל לוודא ביצוע מול מוקד הביטחון של אותו בי"ח אליו מפונה החייל 15.5


