
  ערב ראש השנה ה'תש"פ –מהדורה רביעת  –צלת חיים על פי ההלכה ה                                    ה "ב
 

1 

 
חיים   הצלת   

  פי ההלכה   על 
  
  
  

  שבת וצניעות    הלכות 
  רפואת חירום   למתנדב 

  
  

  משה בונים מינץ שליט"א   הרב
  
  
  
  רביעית   מהדורה 

  ראש השנה ה'תש"פ   ערב 
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  חברי הצלה דרום היקרים, הי"ו  אל

  ומוסרים נפשם על הצלת נפשות   המתנדבים

  אחד בשמו הטוב יבורך כל

  

  אישים אקרא!   אליכם

  

  תעושה חשבון נפשו לאלוקים ומייחל לשנה טובה בגשמיו   דהימים הנוראים הבעל"ט, שכל אחד ואח   בפרוס
לשמוח בזכויות הרבות שזכיתם בהצלת נפשות מישראל, ובוודאי מידה כנגד מידה,    יש בכוחכםוברוחניות,  

  כל ימי חייכם!יציל השי"ת את נפשותיכם ונפשות בני ביתכם בכל צרה וצוקה ח"ו ואך טוב וחסד ירדפוכם  

נשגבה זו בתואנות שווא כאילו עדיף   הוח"ו להרפות ממצו דעת אף אחד מהמתנדבים שלא יעלה על  אלא
להתנזר מפעולות הצלה בגלל שמירת השבת או נוחות וכדומה, שהרי כל פעולותיכם מכוח חיובי התורה  

שחייב אדם להציל חברו בכל   )"ג ע"אע(נפסק על פי הגמרא בסנהדרין  )"מ סימן תכ"וחו(בשו"ע ווגדריה, 
  ואם לא עשה כן עובר על "לא תעמוד על דם רעך".   תויושר פהא

שאפילו בספק שהוא  כך עד כדי  אפשרנפשות חייב לעשות ככל ה  ת"נ שם הביאו שאפילו בספק הצל נובו
במקרה ויש לו ספק לנפשו הוא,   שפטור פסקבמשנה ברורה סימן שכ"ו  ואמנםעצמו יינזק, חייב להציל, 

  אך כתב שלא יקח זה בהחלט. 

כן דנו הפוסקים עד  וכדו', ול  קיקבל זיהום מדבגון שנסתפק שמא כאן המקום להאריך בהלכות אלו כ ואין
,  ולא לעבור על לאו מפורש  שחייב לבזבז כל ממונווכפי שנפסק    ,אחרים  להצילחייב להוציא ממונו כדי    מהכ

  על או שכיר או מלמד וכו' שצריך להפסיק ללכת להציל נפש.והדיון נוגע לפו

)  ' מצוותגכל המצוות כולן (חוץ מ  תכך ובין כך, ראינו עד כמה החמירה התורה בחיוב זה ודחתה מפניו א  בין
  או נוחות אישית?  כביכולואיך יערוב לנפשנו להפטר מחיוב וזכות זו בגלל חומרא 

! ננצל את זכותנו זו שאנו למדנו ויודעים להציל נפשות, בבחינת "ויגבה בדרכי ה'" ונעתיר בעד כל  אדרבה 
עם ישראל שלא יצטרכו זה לזה ולא לעם אחר ח"ו, לא בנפש ולא ברכוש, והזכויות הרבות שרכשנו במשך  

לטוב לנו כל   השנה במצווה נשגבה זו תשפיע שפע טוב לכל עם ישראל להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים
  הימים, אמן! 

  

  באהבה ובהערכה  המברככם

  משה בונים מינץ  הרב
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  , מתנדב רפואת חרום להצלת חיים אליך

  הצלה דרום. -"אמד

  

בפניך את מקבץ    יש של שנת פעילות מלאה בעשיה מבורכת למען הצלת חיי אדם, הננו שמחים להג  בסיומה
  ההלכות לחובש רפואת חירום. 

זו עוסקת בצורה קצרה וברורה בהלכות הקשורות לפעילות הצלת חיים בשבת וכן הלכות צניעות   חוברת 
  הקשורות למתנדבי הארגון. 

שונה על מנת לתת מענה הלכתי למתנדב שומר תורה ומצוות  הוקם בראש וברא רוםהצלה ד- מד"א ארגון
  הקשורות להצלת חיים על פי ההלכה   ההלכותעל מנת שיוכל לפעול ולצאת למקרים תוך ידיעה מלאה של כל  

עם חברי הנהלת הארגון ומסייר במוקדי מגן דוד   בותמינץ שליט"א יושב ר בוניםהארגון הרב משה  רב
  פרטים ולתת מענה לכל השאלות המגיעות לשולחנו. אדום על מנת ללמוד את כל ה 

, ורב הארגון נועץ עם רבנים נוספים העוסקים בתחום ובראשם הרב שטרן שליט"א, רב ארגון הצלה  זכינו
גוש דן אשר מונה על ידי בעל 'שבט הלוי' הרב וואזנר זצ"ל וקיבל ממנו במשך שנים רבות הוראות והנחיות  

  ופסיקות בתחום. 

  בכל תחום ועניין.  בון זכות וחובה כאחד לפעול על פי הנחיות הרהארג כמתנדב 

הצלה דרום' ואנו נעביר את השאלות   –הלכתיות לרב מינץ ניתן לשלוח בכל עת למייל של 'מד"א  שאלות
  mdahdarom@gmail.com  :תשובותלרב במרוכז לצורך קבלת 

  ולקדש שם שמים ברבים.   שהעל פי דין תורתנו הקדו יםרצון שנזכה לעשות ולפעול ולהציל חי  יהי 

  

  ת בברכ

  וחתימה טובה  כתיבה 

  טובה ומתוקה   לשנה

  מיכאל שוורץ  הרב

  "ר הצלה דרום יו
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 החולה לסוגיו הגדרת

גם סכנה שעלולה להתפתח  כוללשיש בו סכנה:  חולה
שהחלה המחלה באם לא תטופל מידית, כגו' זיהום  עתמ

 או הרעלה שעפ"י הוראת רופא או שידוע שכך יקרה
 אין(שיבוא לידי סכנה) באם לא יטופל המקרה מיד, 

להמתין אלא חובה לעשות כל הנצרך והרגיל במקרים 
להמתין עד  לו אפשרש ןאלו, [להבדיל מחולה מסוכ

בית החולים מוצ"ש, שהרי גם בחול היו ממתינים ב
להמתין וכמובן  יביםשאז עפ"י ההלכה חי ,בו לטפלמ
   .]אלווכרגיל במקרים  אינה כרוכה בסיכון שההמתנהכ
  

: מקרה א', שבר פתוח שבו אין החולה מצוי לדוגמא
המתאים כולל גיבוס עלול  טיפולבסכנה כעת אך ללא ה

וכד'. (כמובן ששבר במקומות  להתפתח זיהום או שט"ד
  .רגישים או שנקרעו כלי דם חייבים בטיפול מלא)

נח ואינו מזיז את האבר  הב', אותו השבר כשהחול מקרה
הפגוע אפשר להמתין ובפרט כשרופא אומר כך, אסור 

, אלא חייבים חותלהכין עבורו למוצ"ש מחשש להתפת
  להמתין.

  
פל למשכב או הגדרתו, כל חולה שנ שאין בו סכנה: חולה

 חללאסור ל ,נחלש כל גופו אולם לא נשקפת סכנה לחייו
שבת עבורו במלאכות דאורייתא, אבל מלאכות דרבנן 

מותר בשינוי, כמו"כ הותרה אמירה לנכרי לצורך רפואת 
  החולה.

  קטן נחשב לחולה שאין בו סכנה לעניין הטיפול בו. כל
  

הגדרתו, מיחוש או כאב מקומי שאדם   במיחוש קל:  חולה
(שאינו ממשיך כהרגלו רק חש בכאב כגון כאב ראש רגיל 

מחליש) או הצטננות (שאינה מחלישה כל גופו), אסור 
  בטיפול בשבת כולל תרופות.

  
, כנ"ל רק יש לו כאבים או צער הגדרתו במקצת: חולה

גדול, מותר לומר לנכרי לעשות עבורו מלאכות דרבנן 
  .ופהלקיחת תרומותר ב

קריאה לחולה שאין בו סכנה והכונן לא ידע ע"כ  כשיש
הנ"ל.  הכלליםבעת יציאתו אין לטפל יותר מהמותר עפ"י 

: קריאה לפציעה קשה וכשמגיע הכונן מתברר לדוגמא
שהפציעה מקומית וניתנת לחבישה מקומית או שאפשר 
להמתין עד מוצ"ש, אין לפנותו לביה"ח או למרפאה ברכב 
(ואפשר לומר לנכרי לטפל כרגיל אך החולה אסור 
בנסיעה). כמו"כ אפשר לחבוש באופן המותר לשטוף 

זר דרמטול המקום ולייבש ע"י גזה חתוכה ויבשה לפ
ולחבוש ללא משחה ולקשור רק באופן המותר ע"י סיכה 

  קשר עניבה. וא

  
  לשבת הכנות

, ולכן צריך למעט עד מידת האפשר בחילול שבת לצורך לגמרי הותרה ולאאצל פיקוח נפש  דחויה שבת םהפוסקי לרוב
החולה. ומכאן שחובה על כל מתנדב להתכונן כיאות לפני השבת כדי שלא יבוא לעשות יותר מן ההכרח, [כמובן שגם כשלא 

 אך למעשה נדרש להתכונן] כמו"כ פעולות שניתן לעשות בשינוי עדיף כגו' הדלקת  רגילהכין ונקרא להציל יעשה הכל כ
  האור במרפק.

  
להקדים ההכנות לשבת, כך שגם אם יקרה שחייב  ישתדל

השבת כבר הכל מוכן  לכניסת סמוךלצאת לקריאה 
מראש, וכך יוכל לקבל שבת ברוגע נפשי, (כמובן שגם 

יחזור וכבר במקרה שלא התכונן ויצא לקריאה דחופה, כש
 נכנסה השבת, יתכונן לשבת כפי המותר בלבד).

כראוי כולל מילוי סוללות ורמת  POCאת מכשיר ה  יכין
 קול/רטט (כפי שיפורט להלן).

ונשיאת פלאפון בשבת אסורה למעט מקרים  השימוש
 שיפורט להלן). כפי( חריגים

מצב  על POCהטלפון/ במכשירלכוון את האפליקציה  יש
  שבת עוד לפני כניסת השבת.

של שבת ומיד לאחריה חג, וכן בראש השנה,  במקרה
של המכשירים לא יספיקו ליומיים רצופים.  שהבטריות

יכין מראש שעון שבת אליו יהיה מחובר המטען של 
בשעה בה הוא בבית  דלקהמכשירים ויכוון השעון כך שיי

ני להטעין יחבר המכשירים להטענה עוד לפ צריךוכש
הפעלת החשמל על ידי השעון ויוציאם רק לאחר כיבוי 

 זרם החשמל על ידי השעון שבת.
ונקרא לצאת למקרה בזמן שהמכשירים  במקרה

מחוברים לשעון שבת, מותר לנתקם מההטענה אך אסור 
 לחברם חזרה כשחוזר באם שעון השבת עדיין עובד.

תקינות הרכב (שמן מים וכדו') וימלא מספיק דלק  יבדוק
 לפני כניסת השבת.

של אורות פנימיים וכדו'   הההפעל  יברכב את כל מתג  יכבה
שנדלקים בעת פתיחת הדלת ו/או הנעת הרכב וכן את 

 מערכת השמע והרדיו.

ברכב על מנת שלא תידלק נורה   יחותאת חגורת הבט  יחבר
של חגורה ו/או יישמע צפצוף המתריע על חגורה בעת 

 .הנעת הרכב והתחלת נסיעה
את המזגן מלפני שבת על הטמפרטורה הנכונה על  יכוון

 מנת שיידלק עם הנעת הרכב.
בהם מותקנת מערכת אשר מכבה את מנוע הרכב   ברכבים

בעת עצירה, באם יש כפתור המאפשר לבטל זאת, יבטל 
 .השבתאפשרות זו לפני כניסת 

 מילוי בלון חמצן לפני שבת. יוודא
למנוע פתיחת   את תיק הציוד על מושב הרכב על מנת  יניח

הבגאז' בשבת (דבר שגרום להדלקת נורה בלוח השעונים 
שיש חשש לגניבת הציוד, מותר  במקוםומנורה בבגאז') 

להשאיר בבגאז' גם באם זה יגרום להדלקת הנורה אך יש 
 לכבות את האור בתא המטען.

האפשר  ככלרפואי חייב להיות מוכן לפני שבת  ציוד
חתוך וכדו' על מנת (חתיכות צמר גפן, דבק פלסטר 

שבת בדברים שאין צורך)  ילולככל האפשר מח ימנעלה
 שלפניו. מקרהבמקרה של חבישה בשבת, תלוי ב

הנמצא במקום שמרחקי הנסיעה למקרים ארוכה  כונן
כל חפץ וכל  שבתומחוץ לתחום שבת, יוציא מהרכב לפני 

דבר שאין בו צורך בשבת על מנת למנוע טלטול מחוץ 
 שבת. חוםלת
עדיפה במפתח ולא דרך השלט,  כבונעילת הר יחתפת

אולם בקריאה דחופה, מותר להשתמש בשלט על מנת 
 לקצר את הזמן.

 וסףבשבת עם מפתחות הרכב בכיסו ויחברם למפתח נ  ילך
 המותר(של הבית וכדו') על מנת שיהוו בסיס לדבר 

 .האסורו
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את הרכב בערב שבת במקום שיהיה נוח ליציאה  יחנה
במהירות ועם כמה שפחות עיכוב ונסיעה קדימה ואחורה 

 ליציאה מהחניה. דע
הרכב,  יבהם אורות הדרך כבים יחד עם כיבו רכבים

אורות דלוקים מערב שבת על מנת שלא יצטרך  שאירי
 בשבת. םלהדליק

חברם "ל גם לגבי אורות חרום (פליקרים), באם אפשר לכנ
 לרכב בצורה כזו שיידלקו וייכבו עם הנעת/כיבוי הרכב.

אשר מחזיק בשבת אופנוע/בימבולנס/אמבולנס  מתנדב
 כך קהילתי יפעיל לפני שבת את אורות החירום (פליקרים)

 שיידלקו מיד עם הנעת כלי הרכב.

  

  מוקד כוננים מול רתתקשו

מול מוקד הכוננים בשבתות וחגים תיעשה  תקשורת
זה משמש גם  מכשיר, POCבאמצעות מכשיר ה 

(בשלב זה) בין  PTTכאפליקציה/ביפר וגם כמכשיר קשר/
לתקשורת   PTTהמתנדב למוקד הכוננים (בעתיד ישמש ה  

  עם כלל אנשי רפואת החירום אשר בדרכם למקרה).

בהם ישנם רחובות בהם מספרי הבניינים אינם  בערים
מסודרים ויוצא למקום אשר יודע כי יצטרך להתקשר 
למוקד הכוננים על מנת לבצע שיחת ועידה עם המודיע על 

למקום, יקח עימו טלפון סלולארי בהתאם מנת להגיע 
להנחיות המפורטות לקמן בפרק העוסק בטלפון 

  סלולארי.
  

 Hytera POC PNC 370 מכשיר
  :שלקבוע נהלים בכל הקשור למכשיר החדש אשר חולק למתנדבים יש להדגי בבואנו
זה נמצא בבדיקה אצל רבנים מכלל ארגוני ההצלה ובימים אלו ממש מתנהלים דיונים בין הרבנים לבין מגן דוד  מכשיר

ו לגדרי אדום על מנת לבצע שינויים והתאמות במכשיר מתוך מטרה למזער ככל הניתן את השימוש העודף ולהתאימ
  ודרישות ההלכה.

לכך, ועל כן, כל הנכתב בנושא מכשיר זה ושימוש בו בשבתות וחגי ישראל הינם הוראות זמניות עד לסיום הדיאלוג עם   אי
  מגן דוד אדום והכנסת השינויים הדרושים.

שלו גבוהה והקראת המקרים נעשית בקול, עלינו לזכור כי גם  ליוםעוצמת הוו אשרלכך: מאחר ומדובר במכשיר  בנוסף
כאשר מותר לנו לבצע דברים מסוימים בשבת לצורך הצלת חיים ופיקוח נפש, עדיין, מחובתנו לשמור גם על הסביבה 

נסת ולוודא שלא ייוצר מצב של זילות בכבוד השבת בעיני הסובבים אותנו בשל התנהגותנו, ובפרט כאשר הולכים לבית הכ
  ושם יש ילדים אשר לא יודעים להבחין ולעשות את ההבדלה בין המותר והאסור ויכול לצאת מכך תקלה ח"ו.

  
כניסת השבת יש להעביר את סטאטוס המכשיר  לפני

 למצב שבת!
קבוצה שבת ישתיקו לפני כניסת השבת את ה תורני

המרחבית כך שיוכלו להיות בהאזנה למקרים בהם 
המוקד מזניק אותם ולא יצטרכו לשמוע את כל הדיווחים 

 בקבוצה במהלך השבת.
שאינו תורן שבת יישאר מחובר לקבוצה המרחבית   מתנדב

אך יפעל רק במקרים שיפורטו בפרק העוסק במתנדבים 
  שאינם תורני שבת.

  ניה.אשר אינו משתמש בשבת באוז כונן
לפני כניסת השבת להגדרות המכשיר ויבטל את  יכנס .1

  חדש וכן את הקראת הודעה חדשה. ירועהקראת א
לא תפריע  שרצליל אירוע וכן רמת ווליום נמוכה א יבחר .2

 בבית הכנסת. יםלכלל המתפלל
לא יפריע   PTTאת עוצמת הקול של המכשיר כך שה    ינמיך .3

  לכלל המתפללים
מוקד הכוננים קורא לו לצאת למקרה בזמן היותו  באם .4

בבית הכנסת, יזדרז לצאת מבית הכנסת על מנת שלא 
להפריע לשאר המתפללים ורק לאחר יציאתו מבית 

 הכנסת יענה למוקד הכוננים.
לא יפריע   PTTאת עוצמת הקול של המכשיר כך שה    ינמיך .5

  לכלל המתפללים
  אשר משתמש בשבת באוזנייה כונן

 את הקראת האירוע  ישאיר .1
מקרה  יקבל כאשראת סוג הצלצול 'סירנה' כך ש יבחר .2

אינה בתוך  וזנייהחדש ישמע את המקרה (גם כאשר הא
 וכדו'). לצהמונחת בדש החו לאהאוזן א

מוקד הכוננים קורא לו לצאת למקרה בזמן היותו  באם .3
בבית הכנסת, יזדרז לצאת מבית הכנסת על מנת שלא 
להפריע לשאר המתפללים ורק לאחר יציאתו מבית 

 הכנסת יענה למוקד הכוננים.
המכשיר כך שעוצמת הקול תישמע גם  וצמתאת ע יגביר .4

 באוזניה וגם כאשר אינה בתוך האוזן
  ה מהמכשיר במהלך השבתלנתק את האוזניי אסור .5

  בשבת PTTב  שימוש
בשבת יכול הכונן  הכונןמוקד הכוננים עולה מול  באם

בצד  PTTעל כפתור ה  צהלענות למוקד באמצעות לחי
 שמפורט להלן)  כפיהמכשיר (בכפוף למותר והאסור בשבת  

שכבה מסך המכשיר, ובאם התקבל מקרה  לאחר
למכשיר, כאשר ידליק המתנדב את המכשיר, ייפתח 

יחד עם זאת... לחיצה  אךהמכשיר על מסך האירוע, 
יוצרת קשר עם  PTTארוכה או לחיצה כפולה על לחצן ה 

כך שבמקרה והוזנק למקרה על  PTTהאחרון שקרא לו ב 
מקרה למסך ה סךידי מוקד הכוננים, אין צורך לעבור ממ

ולבחור את מוקד הכוננים על מנת ליצור עימם  PTTה 
קשר אלא לוחץ לחיצה ארוכה או שני לחיצות רצופות על 

 ומתחבר ישירות למוקד הכוננים. PTTלחצן ה 
על כן, יש להשאיר את המכשיר על מסך המקרה  אשר

 בשבת. PTTואסור (ואין צורך) לעבור למסך ה 
ור קשר עם מוקד הכוננים , מאחר ועל מנת ליצלכתחילה

שלא  רצוי יש להפעיל את המכשיר (הדלקת המסך)
אלא אם מדובר   מוקדלהשתמש בזה ולא ליצור קשר עם ה

  בדברים שהם פיקוח נפש וכפי שיפורט להלן.
  

 המכשיר הטענת
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שערכנו עולה כי כאשר המכשיר נמצא על מצב  מבדיקה
הסוללה שלו נמוכה יותר והוא מספיק לשבת   תשבת, צריכ

 שעות ויותר) 36מכך (עד כדי  ותרשלימה ואף י
 לכך, אין כל צורך להטעין את המכשיר במהלך השבת. אי

 אורצופים של שבת וחג  ומייםנמצאים לקראת י כאשר
מכשיר יש להטעינו יש צורך בהטענת ה בהםבראש השנה 

שנכתבו לעיל בפרק ההכנות   כפיבהתאם לכללים והנהלים  
 לשבת

שמכשירו מחובר לאוזנייה בשבת ומאחר ומדובר  מתנדב
באוזניה אשר מחוברת למכשיר בתנועה סיבובית ומונחת 
בצורה כזו אשר חוסמת את חיבור המכשיר למטען, יש 

וציא לסובב בעדינות את תקע האוזנייה אך לא למשוך/לה
אותו החוצה (כך שהמכשיר יישאר עדיין מחובר לאוזנייה) 

 ואז לחבר את המטען.
הוצאת המטען יש לסובב תקע האוזנייה בחזרה  בעת

  .למצב נעילה

  

  שבת תורני נוהל

תורני שבת נועד לקבוע תורנים בכל עיר ועיר אשר  נוהל
 מקריםישמשו כתורנים ואותם יזניק מוקד הכוננים ל

 .בעיר בשבת
שבת הינו דבר חיוני מבחינה הלכתית מאחר ונחלקו   תורני

 הפוסקים האם מותר לכונן לחזור ברכבו מהמקרה לביתו.
שניתן לכך על דעת רוב הפוסקים הוא רק משום  ההיתר

ומוכן לקריאה נוספת אם תבוא  זמיןשעליו להישאר 
 .(ל"ע)
ריבוי כוננים בערים, נחלקו הפוסקים האם יש  בשל

ביתו, מאחר וישנם בעיר עוד כוננים להתיר חזרת כונן ל
שיכולים לצאת למקרים ואין דינו ככונן יחיד אשר צריך 

 להישאר זמין ובכוננות.
על כן, ממליצים הרבנים להפעיל נוהל תורן שבת, כך   אשר

הבאים ודבר זה מתיר   למקריםשהתורן הוא זה שיצא גם 
 לו את הנסיעה ברכב חזרה לביתו על כל המשתמע מכך.

יר יהיה אחראי אשר יצור קשר עם המתנדבים בעיר ע  בכל
 .ביום חמישי וישבץ אותם לתורנות שבת 

 אחד ובערים גדולות אף שני תורנים. תורןעיר יהיה  בכל
הראוי והנכון למען כבוד השבת ועל מנת שלא נגיע חס  מן

ושלום לזילות בכבוד השבת, אשר יעשו הכוננים בעיר 
תו מתנדב יהיה תורן שני תורנות כך שלא ייוצר מצב שאו

 ברציפות (בערים בהם יש מספיק כוננים לכך) . שבתות
הכוננים יקבל בכל יום שישי את רשימת התורנים  מוקד

בכל עיר ברחבי המרחב והם יונחו במוקד עד לצאת 
 השבת.

שבת יוזנקו על ידי מוקד הכוננים אך ורק במקרים  תורני
להלן) ובאחד פיקוח נפש (כפי שיפורט  כחששהמוגדרים 

  מהמקרים הבאים:
 כונן לא יצא למקרה. אף .1
 נמצא רחוק יותר מהכונן (עד כמה שניתן לדעת).  אמבולנס .2
 קטנות, אך ורק באם האמבולנס נמצא מחוץ לעיר.  בערים .3
ברשותו כלי רכב של מד"א  מחזיקבכונן אשר  מדובר .4

(אופנוע, בימבולנס, אמבולנס תגובה מיידית) והמערכת 
מיקומו ויודעת שהוא הכי קרוב למקרה ויגיע מזהה את 

 לפני האמבולנס).
יוצא ממקום מרוחק מאוד, אינו מהווה היתר  אמבולנס

הלכתי לצאת למקרה בשבת במקרה שאינו בגדר חשש 
פיקוח נפש ושאין לתורן מה לעשות שם עם הידע הרפואי 

 והציוד הנמצא ברשותו.
קרים הרב, המצב כיום הוא שבחלק גדול מהמ לצערנו

קשה מאוד לסמוך על המידע המתקבל בשיחת טלפון עם 
מה באמת קורה במקרה והאם  דעתהמודיע על מנת ל

 מדובר בפיקוח נפש/חשש פיקוח נפש או שלא.
על כן, ולאחר דיונים ארוכים בעניין ובדיקת מערכות   אשר

מד"א ודרכי קביעת קודי המקרה במערכות מד"א הוחלט 
  כי לאור המצב הנוכחי:

מקרה אט"ן הינו בגדר חשש פיקוח נפש ויש להזניק  כל .1
 .כוננים למקרה

יש לו דין של חשש פיקוח נפש   –של 'רגיל דחוף'  מקרים .2
 .שמחלים עליו את השבת

המוקד לשקול שני דברים לפני  יעם זאת על תורנ יחד .3
 שמזניקים תורן שבת ו/או לפני שכנן יוצא למקרה בשבת:

 יש חשש לפיקוח נפש במקרה שהתקבל. האם  .א
לכונן המגיע ברכבו הפרטי / אופנוע יש את הציוד  האם  .ב

 המתאים לתת מענה רפואי במקום עד להגעת האמבולנס
ין : מקרים של הפרעות נפשיות/כאבי גב ועוד, שאלדוגמא

בהם גדר של חשש פיקוח נפש ואין לכונן מה לסייע 
 מבחינה רפואית במקום.

  על כן: אשר
במוקד הכוננים, לפני שמזניק את תורן שבת  מוקדן

למקרה, ישקול האם מתקיימים התנאים הנ"ל, ובאם כן 
  יזניק את תורן השבת.

על תורן השבת מוטלת החובה להפעיל שיקול דעת  גם
וקד הכוננים על המקרה האם לאור המידע שמקבל ממ

חלים בו התנאים הנ"ל, ובאם כן ואפילו באם יש חשש 
  שכן (חשש פיקוח נפש) חלה עליו החובה לצאת למקרה.

לפי המידע שקיבל הכונן באפליקציה ו/או על פי  באם
המידע שקיבל ממוקד הכוננים יודע בוודאות שאין מדובר 

בעת  יבמקרה של חשש פיקוח נפש (אבטחת צוות כיבו
כיבוי רכב שעולה באש ללא נפגעים וכדו'), לבד מכך 
שאסור לו לצאת למקרה, אסור לו גם ליצור קשר עם 

באם המוקד  גםהמוקד ולהודיע שאינו יוצא למקרה (
 .קורא לו, אסור לו להגיב)

אשר נמצא בבית הכנסת, ישב בסמוך לפתח היציאה   תורן
להפריע מבית הכנסת על מנת שיוכל לצאת מיידית מבלי 

 למתפללים.
בעיר, ידווח מוקד הכוננים את המקרה  מקרה בהתקבל

 השידור המרחבית כפי הנוהל עד היום. קבוצתב
 .ים מהעיר למקרה, לא יופעל תורן שבת/נןיצא/ו כו באם
לא יצא אף כונן למקרה, יפנה מוקד הכוננים אל  באם

 האישי ויזניקו למקרה. PTT בהתורן 
האישי  PTTהזנקת תורן שבת, יפנה המוקד לתורן ב בעת

  למקרה. וציאווי
ולא יפנה לכונן  קרההכוננים ידווח ישר את המ מוקד

ידווח לו על המקרה (על  הויקרא לו ורק לאחר שהכונן יענ
 .)שבתמנת למנוע לחיצות מיותרות ב

 .יאזין לדיווח ויאשר את יציאתו למקרה הכונן
לתורן מבלי לדווח את  ומוקד הכוננים קורא והיה

המקרה, יענה התורן למוקד וידווח שיוצא למקרה 
 .יבקש מהמוקד את פרטי המקרה צהובאותה לחי
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הכונן לא הודיע על יציאה למקרה או שתורן ראשון  באם
לתורן שני  הכונניםנמצא במקרה אחר, יפנה מוקד 

 ויזניקו. 

 PTTהתקשורת של הכונן עם המוקד תיעשה אך ורק  כל
  שי ולא בקבוצתי.האי

  

  למקרה יציאה

יציאה למקרה יש לצאת במהירות המרבית ולא  בעת
לחשוב ולחשב מה מותר ומה אסור. אלא יצא  חיללהת

 במהירות על מנת להגיע כמה שיותר מהר ולהציל חיים.
 סגירת חלונות חשמליים בשבת אסורה./פתיחת
ארוכה, מותר  יעהשל חום כבד והנס במקרה

 את החלון בשבת. סגורלפתוח/ל

הצורך ועל מנת לפנות את הדרך מותר להפעיל את  בעת
אפשרות  ישיש לו מערכת סירנה, צופר הרכב ו/או באם 

קצרה שנדלקת ונכבית בלחיצה אחת ואין  רהלצפור צפי
צורך בלחיצה נוספת על מנת לכבות אותה [כשהצופר לא 

 נכבה מותר לכבות ע"י שינוי].

  

  למקרה הגעה

הינו כמכשיר ביפר, וכאשר כונן משובץ  POCה  מכשיר
במכשיר למקרה, ברגע שמדליק את המכשיר מסך 
המקרה נפתחלו והוא רואה את כל פרטי המקרה 

 והכתובת.
על כן, בהגיע הכונן לכתובת ובאם הוא צריך פרטים  אשר

דוייקים יותר (מספר בניין, כניסה, קומה, דירה וכדו'|) מ
ולא בקריאה למוקד   POCיבדוק  את הפרטים במכשיר ה  

 חוץ ממקרי חירום או מידע לא ברור. PTTהכוננים ב
הכונן למקרה, לא ידווח למוקד הכוננים על הגעתו  בהגיע

למקום שהרי כבר דיווח על יציאתו ויתר הכוננים יצאו 
 ממקרי חירום או מידע לא ברור.בהיתר, חוץ 

הגעת הכונן אל החולה ובדיקה ראשונית  לאחר
הכונן למוקד הכוננים על הגעתו   חוהתרשמות ממצבו ידוו

 ומצב החולה רק בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
למוקד לבטל את הנט"ן (ובכך יוכל  גרוםשלו י הדיווח .1

 ).ממתיןו שיתכןלהתפנות למקרה אחר של פיקו"נ  הנט"ן
שלו יגרום למוקד לעדכן את הצוות הרפואי  הדיווח .2

 שבדרך שעליהם להזדרז (כגון בהחייאה).
החולה מצריך סיוע מכוננים / אמבולנסים נוספים  מצב .3

 מעבר למה שהגיע/בדרך.
מסך המכשיר ולחיצה  עלתידי הפ עלהנ"ל ייעשה  הדיווח

 .PTTארוכה או שני לחיצות על כפתור ה 
לתת את כל הדיווח בלחיצת כפתור אחת ולא  ישתדל

 בכמה פעימות.

המוקד המרחבי קורא לכונן  אומוקד הכוננים ו/ באם
הנמצא במקרה על מנת לשאול ולקבל עוד פרטים על 

 המקרה, יש לענות למוקד ולתת את כל המידע .
 PTTבהאזנה ל דהכוננים נמצאים תמי במוקדכן,  כמו

מעביר דיווח כל שהוא למוקד, גם   ונןואשר על כן, כאשר כ
אם לא קיבל תשובה מהמוקד כי הדיווח התקבל, אין שום 
היתר ללחוץ שוב ולשאול את המוקד האם קיבל את 

 הדיווח וכדו'.
שמדובר באדם  מתבררכונן מגיע לטפל במקרה ו באם

 ימנעשמצבו הרפואי אינו בגדר 'חולה שיש בו סכנה' יש לה
שבת האסור (כנ"ל פרק א') מכל טיפול הכרוך בחילול 

 ולהסביר לחולה בנועם את יוקר קדושת השבת.
ברחוב (ובכל מקרה שהדבר אפשרי) יש להשאיר  במקרה

 את הרכב מונע עד לסיום הטיפול.
בשבת למקום שאינו יודע בדיוק את  יוצאהכונן  באם

בתוכנת הניווט המותקנת  להשתמשהדרך לשם, מותר לו 
הטלפון על מנת להשתמש ברכב ו/או לקחת עימו את 
המפורטות בהמשך  נחיותבתוכנת הניווט (בהתאם לה

 בפרק העוסק בטלפון סלולארי בשבת).
שיצא למקרה ובדרך הוא מקבל דיווח על כונן אחר  כונן

שכבר הגיע למקום והממצאים בשטח לא מצריכים 
כוננים נוספים, לא ימשיך למקרה, ויפעל כפי ההנחיות 

 עוסק בחזרה לביתו.המפורטות מטה בפרק ה

  

 ממקרה חזרה

הפוסקים האם התירו סופן משום תחילתן ולכן מותר  נחלקו
מידיעה  קלחזור בכל מקרה לנקודת המוצא או שאסור (ור

 .ברורה שעלולים לקרוא לו למקרה נוסף, מותרת החזרה) 
'שבט הלוי' זצ"ל פסק להתיר חזרה בשבת לנקודת  בעל

המוצא גם באם אין כרגע שום מקרה נוסף המצריך טיפול 
ר חוזר לביתו יישאר זמין ומוכן ליציאה וזאת בתנאי שכאש

 למקרה נוסף.
על כן, תורן שבת יכול לחזור מהמקרה לביתו מאחר  אשר

  והוא נשאר בתורנות ובכוננות.
הנ"ל, כאשר מגיע למקרה ומסיים לטפל בטווח זמן של  לאור

 ריךשעה ופחות מצאת השבת, אין לחזור חזרה לביתו וצ
את השבת ורק לאחר להמתין במקום (מחוץ לרכב) עד לצ

 שיברך "ברוך המבדיל בין קודש לחול" יכול לחזור לביתו.

ומסודרת   הנוסע חזרה לביתו ישתדל לנסוע נסיעה רגוע  כאשר
 ככל האפשר מלחיצה על הגז והברקס. ימנעעל מנת לה

 חזרה לביתו בדרך הקצרה ביותר. ייסע
לחזור לשום מקום אחר פרט לנקודת היציאה ממנה  אסור

מת זלזול בכבוד השבת וחילול השם (גם אצל יצא מח
 .שמירתה) צלוא יחלשהמתנדב עצמו שת

מנת שהעוברים ושבים ברחוב יבינו למה הוא נוסע בשבת,   על
יסע חזרה לביתו (ואם אפשר גם בהלוך ומבלי שהדבר יעכב 
את יציאתו למקרה) עם אפוד החובש עליו כדי שיראו 

 שמדובר בחובש רפואת חירום.
ך להדליק אורות חירום (פליקרים) בצורה ידנית הוצר באם

 בנסיעה הלוך, ישאירם דלוקים עד שיגיע חזרה לביתו.
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לביתו, מותר לנעול את הרכב גם עם השלט (רצוי עם  בהגיעו
 הדבר אפשרי ולא יגרום לחשש של גניבת הרכב).   באםמפתח,  

והן בנסיעה חזור וגם בזמן הטיפול במקרה  ךבנסיעה הלו הן
ישתדל ככל האפשר לעשות דברים שהינם בגדר חילול שבת 

 .בשינוי

ימני שעושה ביד שמאל אין זה נקרא שינוי, ועל כן יתרגל   אדם
את עצמו גם במהלך ימות השבוע לפעול עם גב ידו וגב 

 האצבעות על מנת שיתרגל לעשות זאת גם בשבת.

  

 ציוד בשבת השלמת

הציוד הקיים בתיק החובש הוא ציוד שניתן להסתדר   רוב
 .גם בלעדיו במקרה חירום

 היחיד שהינו חובה במקרה חירום הוא בלון חמצן.  הדבר
על כן, במקרה ונגמר לו החמצן בבלון במקרה (וכן  אשר

כל ציוד אחר שצריך על מנת להשלים את הציוד בתיק 
החובש) יקח מהאמבולנס שהגיע לטפל ולפנות את 

החולה (בכל אמבולנס יש בלון חמצן נוסף ובנט"ן יש 
 .ארבעה)

ואופן להגיע בשבת לתחנת מד"א על  םבשום פני אסור
  התחנה נמצאת 'על הדרך').מנת למלא חמצן (גם אם 

ומיד לאחריה חג או בראש השנה בהם יש שני  בשבת
ימים רצופים, יקחו תורני השבת בכוננים שאינם תורני 

 בלונים. 2שבת בלון חמצן על מנת שיהיה להם לפחות 
  

 במעלית בשבת שימוש

שגר בקומה גבוהה בבניין עם מעלית, יכול להשתמש   כונן
במעלית בשבת כאשר יוצא למקרה (רק באם הזמן 

להגיע לקומה שבה הוא נמצא ולרדת עד  יתשלוקח למעל
לקומת הכניסה תהיה מהירה יותר מאשר באם ירד 

 .)במדרגות
 "ל בהגיעו אל בית החולה.כנ

סיום הטיפול במקרה, אין התר לרדת מבית החולה  בעת
 במעלית ו/או לחזור לביתו במעלית.

קרה ויצאת במהלך השבת ובתוך טווח זמן קצר  באם
לכמה מקרים ומחמת התשישות והעייפות אינך מסוגל 

יגרום  רכבר לרוץ ולטפס את המדרגות הלוך ושוב והדב
למקרים נוספים בשבת, מותר להשתמש  יצאלכך שלא 

 במעלית גם כשחוזר לביתו ובשינוי.
  

  בימבולנס/אמבולנס קהילתי/אופנוע

 בימבולנס, פי נוהל מד"א, מוזנקים רוכבי אופנוע על
גם כאשר אמבולנס  למקרים הילתייםק ואמבולנסים

למקרה, דבר שהוא  םו/או כבר יצאו כונני מקרוביצא 
מבורך בכל ימות השבוע אך בהחלט יכול לגרום לחילול 

  שבת שלא לצורך בשבתות וחגים.
לכך, ועל מנת למנוע חילולי שבת שלא לצורך יש לפעול   אי

  על פי ההנחיות הבאות:
שבת אשר מחזיקים ברשותם  ורנית

יעבירו את מספר  אמבולנס קהילתי/אופנוע/בימבולנס
כלי הרכב שברשותם לאחראי על רישום תורני שבת בכל 
שבוע ושבוע על מנת שברשימת תורני השבת שנשלחת 

רשום המספר המבצעי של כלי למוקד הכוננים יהיה 
  .ותםהרכב אשר ברש

תורני השבת, יוכפפו   מתהתחבורה אשר יוזכרו ברשי  כלי
לנוהל תורני שבת ויוזנקו על ידי מוקד הכוננים אך ורק 
למקרים ובהתאם לקריטריונים אשר נקבעו בנוהל תורני 

  .שבת
לכך, לפני כניסת השבת ייכנס מחזיק כלי הרכב  בנוסף

"א ויפתח 'שורה חדשה' בה יוסיף לאפליקציית מד
  הצלה דרום". –"תורן שבת  בהערות:

רפואת חירום שאינם תורני שבת 'יסגרו שורה' לפני   כונני
כניסת השבת עד לצאת השבת, כך שלא ייווצר מצב שבו 
מוקד הכוננים יזניק אותם למקרים במהלך השבת לפי 

  הנוהל הרגיל.

  

  מרחבי/חירוםכונן  אמבולנס

לוקחים לביתם 'אמבולנס כונן מרחבי'  אשר כוננים
מעת לעת למקרים  מרחבימוזנקים על ידי מוקד 

  המוגדרים רגיל דחוף/אט"ן כאשר אמבולנס יצא מרחוק.
למקרה מותרת מאחר ומדובר בחשש פיקוח נפש   היציאה

(למעט כמה מקרים וכפי שהוסבר בהרחבה בנוהל שבת 
את  קמוקד מרחבי מזני אשרהקודם), אך ישנם מקרים 

אמבולנס הכונן בשבת למקרים שאין להם דין של חשש 
ש וזאת מאחר ואין אמבולנסים פנויים במרחב לפיקוח נפ

  וכדו'.
אשר כאשר מגיעים למקרה מגלים  רביםכן, ב כמו

שמדובר במקרה שאין בו כל חשש פיקוח נפש, דבר 

האוסר לבצע פעולות אשר יש בהם חילול שבת, אך מצד 
על ידי המוקד נמצא רחוק  וגרשני, באם האמבולנס שש

או שאין אמבולנסים פנויים באזור בכלל, נדרש הכונן 
לפנות את החולה למרכז הרפואי על כל המשתמע מכך, 

  דברים אשר טומנים בחובם חילולי שבת מדאורייתא.
לכך, הצעתנו והמלצתנו לכלל המתנדבים היראים  אי

לדבר ה' שלא לקחת אמבולנס כונן בשבת ובכך לא 
ס לחששות וספקות ולא להגיע למצב של חילול להיכנ

  שבת ח"ו וח"ו.
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  תגובה מיידית –קהילתי  אמבולנס

מאמבולנס כונן מרחבי, כאשר מוזנק אמבולנס  בשונה
 תגובה מהירה, מוזנק יחד איתו אמבולנס אשר -קהילתי

נמצא באותו זמן במשמרת והכי קרוב למקרה, כך 
שבהגיע הכונן למקום הוא מגיע ככונן רגיל אשר בא לתת 

  מענה ראשוני.
עם זאת, באם רואה כונן בהגיעו למקום כי המקרה  יחד

וף למרכז הרפואי, יתחיל בפינוי החולה דח ימצריך פינו
  לכיוון חבירה עם אמבולנס מהמשמרת שנשלח לכיוונו.

אלו יופעלו בשבתות וחגים על ידי תורני  אמבולנסים
  השבת ובאותו נוהל כמו אופנוע/בימבולנס

נהג האמבולנס ליצור קשר לפני כניסת השבת  באחריות
המוקד  עם) 15:00(לאחר תחילת משמרת ערב בשעה 

ולא  ילתיהמרחבי ולוודא כי הוא רשום כאמבולנס קה
  .ירוםכאמבולנס כונן ח

מכן יפתח הנהג שורה כאמבולנס קהילתי  לאחר
  הצלה דרום".  –באפליקציה וירשום בהערות "תורן שבת  

ואי בתוך העיר, יתכן ובמצבים בה יש מרכז רפ בעיר
יגיע עם החולה עד  פואימסוימים בהם יפנה למרכז הר

  למרכז הרפואי ולא לחבירה עם אמבולנס אחר.
למרכז הרפואי יש למלא טופס חולה נפגע  בהגיעו

בטאבלט ולהשאירו לצוות הרפואי, אך מה שניתן לדחות 
למוצ"ש (כגון צילום מדבקה וכדו') יש לדחות למוצ"ש 

צאת השבת יפנה למוקד לצורך שחזור הטופס וב
  הנתונים החסרים. והשלמת

בהם אין טאבלט, אסור למלא טופס ידני  אמבולנסים
בכתב יד, ויעביר לצוות הרפואי את המידע הדרוש להם 

הדרוש להם ולאחר השבת ימלא טופס  את בווהם יכת
  ידני.

מהמרכז הרפואי, ישים לב להשתמש בדלתות  ביציאתו
לעבור בטעות בדלתות אשר נפתחות על ידי  ולא תשב

  חיישן.

  
  סלולארי בשבת טלפון

 , כאשר המכשיר החדש משמש גם כפאליקציהכיום
ומשדר את המקרים בזמן אמת, נשיאת בטלפון סלולארי 
בשבת אסורה, גם למתנדבים אשר מחזיקים ברשותם 

  קהילתי. ולנסבאופנוע/בימבולנס/אמ
ומוקד הכוננים יצטרך להזניקם בשבת, ייצור איתם   והיה

  .PTTקשר באמצעות ה 
טלפון סלולארי בשבת מותרת אך ורק לתורן שבת   נשיאת

כתובת שאינו מכיר וצריך להשתמש ב למקרהאשר יוצא 
  בתוכנת הניווט וגם זאת בתנאים הבאים:

 לפני כניסת השבת כל אפליקציה אפשרית יכבה .1
לפני כניסת השבת את החיבור לאינטרנט אלחוטי  יכבה .2

 ובלוטוט

לפני כניסת השבת את הסיסמא/טביעת אצבע  יבטל .3
 הנדרשת לצורך פתיחת המכשיר

שלא תוסח  כל ל רטט)את הטלפון על שקט (לא ע ישים .4
 רטט אשר יתקבל במכשיר. וםדעתו במהלך השבת מש

את הטלפון במקום נגיש ובשעת הצורך כאשר יוצא  יניח .5
למקרה בכתובת שאינה מוכרת לו יקח את המכשיר 

 איתו.
כן, וכפי שנכתב לעיל, במקרים בהם יודע כי יצטרך  כמו

ליצור קשר טלפוני עם מוקד הכוננים לצורך קיום שיחת 
ועידה עם המודיע על מנת למצוא את מקום המקרה, יקח 

  איתו את הטלפון.
את מספר הטלפון של מוקד הכוננים בחיוג מקוצר  יקבע

  כך שיוכעל לחייג למוקד במינימום פעולות.

  

  שאינו תורן שבת כונן
אשר אינו תורן שבת יישאר באזנה בשבת לקבוצה  כונן

. אך לא יצא למקרים POCהמרחבית במכשיר ה 
המשודרים בקבוצה בשבת למעט המקרים הבאים 

 ובתנאים הבאים:
הקבוצתי  PTTקיבל הכונן באפליקציה או שמע ב  באם

על מקרה שדינו חשש פיקוח נפש אשר נמצא בקרבת 
לו מבחינת   ויש מקום אליו (מרחק זמן של הליכה רגלית)

הידע הרפואי שלו אפשרות לתת מענה רפואי למקרה זה 
יצא למקום רגלית ומבלי לדווח למוקד הכוננים על 

 יציאתו.
פי ההנחיות המפורטות לעיל בפרק למקום, יפעל ל  בהגיעו

 'הגעה למקרה'
ואינו תורן שבת, ויציאתו למקרה אינה מדווחת  מאחר

למוקד, אשר על כן אסור לפתוח את הרכב בשבת על מנת 
להוציא את הציוד ומטרת הגעתו למקום היא על מנת 

 מענה ראשוני בלבד עד להגעת תורן שבת/אמבולנס.
מן הראוי שיוציא את תיק לכך, כונן שאינו תורן שבת,    אי

 כךהכונן שלו מהרכב לפני כניסת השבת ויניחו בביתו 
 שיוכל להשתמש בו בשבת בשעת הצורך.

לא הוציא את התיק לפני השבת מרכבו, אסור  באם
להוציא את התיק במהלך השבת מהרכב אלא באם 
מדובר במקרה חמור המצריך בוודאות שימוש בציוד 

אה וכדו') אך אסור להחזיר מציל חיים מתוך התיק (החיי
  הציוד לרכב

שקיבל אירוע קירבה באפליקציה אשר מוגדר  כונן
כפיקוח נפש והנסיעה לשם ברכבו מהירה יותר מהליכה 
רגלית, מותר לו לצאת לשם ברכבו אך אסור לו לחזור 
לביתו עם הרכב אלא ישאיר שם את הרכב ויחזור רגלית 

 לביתו.
ות הרכב בשבת בכיסו זה אינו מתיר נשיאת מפתח  מקרה

אלא יניחם בביתו במקום קרוב לדלת ובמקרה הצורך 
 יקח אותם.

 PTTחריגים בהם מוקד הכוננים קורא ב  במקרים
הקבוצתי על מקרה יותר מפעם אחת ומודיע ומבקש 
שאין מענה למקרה והוא צריך מענה, יסמן הכונן 

יציאה למקרה ויתן מענה למקרה לפי  POCבמכשיר ה 
 מפורטות לעיל (יציאה למקרה, הגעה למקרה)ההנחיות ה

כן מקרה של כמות נפגעים המצריכה כוננים נוספים  כמו
מעבר לתורני השבת ומוקד הכוננים מבקש בקבוצה ו/או 

האישי (בדרך כלל אצל רוכבי  PTTפונה אל הכונן ב 
אופנועים/בימבולנסים עם שורה סגורה) ומבקש ממנו 

הכונן ויתן מענה זה יצא  מקרהלתת מענה וסיוע ב
למקרה לפי ההנחיות המפורטות לעיל (יציאה למקרה, 

 הגעה למקרה).
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, במקרים כאלו ומאחר ומדובר על שידורים ככלל
בקבוצה מרחבית, דבר שגורם להדלקת התאורה 

המחוברים לקבוצה, רצוי  יםבמכשיר אצל שאר המתנדב
 PTTלהשתמש בלחצן יציאה למקרה מאשר לדווח ב 

ענה במקרה, מותר לו לחזור ברכבו לביתו לתת מ  כשסיים
אך ורק באם החל מרגע זה ועד צאת השבת הוא ימשיך 

ויתן מענה למקרים שיש בהם  PTTלהיות בהאזנה ל 
 חשש פיקוח נפש באזור מגוריו.

, מאחר וכל ההיתר לחזור לביתו הינו על מנת דהיינו
שיישאר זמין למקרים נוספים, הרי שברגע שחוזר לביתו 
עם הרכב הוא מחוייב לתת מענה למקרים נוספים באם 

השבת ומיד עם  ןיקרו ובכך בעצם הוא מחליף את תור
שמיעת המקרה בקבוצה המרחבית יסמן על יציאתו כך 

 תורן השבת. לא יפעיל כלל את ניםשמוקד הכונ
מתארח אצל  דשנמצאים יחד בשבת (אח ניםכונ שני

השני/מתפללים באותו בית כנסת וכדו') יכולים לצאת 

יחד למקרה (במקרה ומדובר באירוע המצריך שני 
כוננים) ויכולים אף לחזור יחד באותו רכב מהמקרה אך 
 ורק אם שניהם ממשיכים להיות בכוננות ובהאזנה כנ"ל.

שניהם בכוננות, או שאחד מהם ביתו לא נשארים  באם
מרוחק ועד שיגיע לביתו ולרכב שלו לא יהיה בכוננות, או 

בבית הכנסת, אסורים  POCשאין עליו את מכשיר ה 
 לחזור יחד.

וכונן מתארח בשבת אצל כונן אחר כך ששניהם  במקרה
מהמקרה ועל אותו רכב,  יםגם כשחוזר וננותנשארים בכ

 מותר לשניהם לחזור עם הרכב חזרה.
עם אופנוע/בימבולנס אזר מוזנק על ידי מוקד  כונן

מהמקרים הנ"ל, יבקש מהמוקד  חדהכוננים בשבת לא
 שיפתחו לו שורה PTTבאמצעות ה 

להכנס בשבת לאפליקציה לצורך פתיחת שורה  אסור
  לכלי הרכב עימו נוסע. 

  

  פטירהמוות ומקרי  קביעת
אשר נמצא בהחייאה ונקבע מוות, עליו לאמר 'שמע  כונן
 ....'אלישר

   .לנהוג בכבוד הנפטר יש
כן, המנהג הוא לפתוח חלון בחדר בו נמצא הנפטר  כמו

על מנת לאפשר לנשמה היוצאת מהגוף לצאת מהבית 
 ולעלות לגנזי מרומים.

 ביום חול, יש לסגור את עיני הנפטר.
  לכסות את הנפטר בשמיכה. יש

מחטים וציוד שהיו בגופו של הנפטר בעת יציאת הנשמה, 
בשקית ולתת לאחד וכן בגדים שיש עליהם דם, יש לארוז  

 מבני המשפחה לצורך קבורה ביחד עם הנפטר.
נן שהתעסק בהחייאת הנפטר לא ובדרך כלל הכו מאחר

יהיה בלוויה שלו, רצוי לבקש סליחה מהנפטר באם תוך 
 כדי הטיפול בו נהגו שלא בכבוד.

 הינו מוקצה ואסור להזיזו ולטלטלו בשבת וחג. מת

לרצפה בשבת באם יש צורך להוריד את המת מהמיטה 
ובחג מפאת כבודו או על מנת להשכיבו על מקום קר כדי 
שלא ידיף ריח, יש להניח על המת בגד או דבר מאכל 

  ולהורידם יחד מהמיטה לרצפה.
באם משפחת הנפטר הזמינה בשבת רכב שיקח את  
הנפטר לבית החולים או לחדר קירור, אסור לסייע 

  בהורדת הנפטר לרכב בשבת וחג.
, מחזיקים החברא קדישא בעיר נהג גוי רבות בערים

בחגים של יומיים ושלושה לצורך ביצוע לוויות בימי החג 
 במקרה ויש צורך חס ושלום.

מאוד לבדוק לפני החג עם החברא קדישא ולתאם  רצוי
איתם מה עליכם לעשות במקרה של קביעת מוות בחג 
ועם מי עליכם לדבר (בעת קביעת מוות, משפחת הנפטר 

 ל מכם מידע מה עליהם לעשות).מצפה לקב
נהג גוי לבית המשפחה לקחת את הנפטר, באם  בהגיע

אתם עדיין במקום ומתבקשים לסייע בהורדת הנפטר 
ח לחם או דבר אוכל על לרכב החברא קדישא, יש להני

 .מיטת הנפטר

  
  וצניעות טהרה

העצומה והגדולה להציל נפש מישראל כוללת גם  הזכות
את המציל עצמו שלא יסתכן בעת פעולתו סכנה גשמית 

  וסכנה רוחנית, 
נפסקה ההלכה שאין להיכנס לסכנה או למקום סכנה   כך

כדי להציל שהרי אין דוחין נפש מפני נפש, וכבר אמר רבי 
  עקיבא 'חייך קודמין'.

יכנס לסכנה רוחנית של , וקל וחומר שכך, שאין להכך
איבוד טהרת הנשמה וקדושתה ח"ו מפני הצלת נפש, ולכן 

כשמתעסקים במקרי חירום 'ורופא בעבידתיה עסיק' 
ואין בזה חשש, אולם בדרך או  שחייבים להציל נפ

להיזהר  לינואו פתיחת אמבולנס חובה ע תבמשמרו
בהלכות ייחוד ובגדרי טהרה הנדרשים עפ"י ההלכה. כך 

ופא כל בשר שבידו נפש כל חי ישרה שכינתו נזכה שר
בתוכנו כנא' "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך" 

  ונזכה להצלחה במעשי ידינו.

  

  יחוד בקצרה (בעת ביצוע משמרות בתחנות מד"א): הלכות
במקום שא"א  הימצאות של איש ואשה לבדם כל

לראותם נאסר מהתורה ומדרבנן (תלוי בפרטי ההלכה) 
וכתב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פכ"ב 'ראוי לאדם 
לכוף יצרו בדבר זה וכו' ויזהר מהייחוד שהוא הגורם 
הגדול וגדולי החכמים היו אומרים לתלמידיהם היזהרו 
בי מפני כלתי כדי למוד שלא יתביישו מדבר זה ויתרחקו 

 יחוד'.מן הי
"י ההלכה מותר יחוד במקומות פתוחים שאנשים עפ

נכנסים או כשבעלה בעיר ועוד פרטים נוספים אולם 

במשמרות מד"א צריך זהירות יתרה [גם עפ"י הנחיות 
 מד"א] מסיבות נוספות והלכתיות 

הצלה דרום' היא  –ההנחיה הקובעת לחברי 'מד"א  ולכן
  כדלהלן:

משמרת שמתבצעת בשעות היום, יהיו מצוותים  כל
לאמבולנס שני אנשי צוות שומרי תורה ומצוות יראי 

  שמים .
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באם יש שני אנשי צוות כנ"ל ניתן לצרף למשמרת  רק
  נשים (נוער וכדו').

 בעתוגם פשוט שכל הנ"ל הוא על האמבולנס, ו כמובן
המתנת הצוות בתחנת מד"א הדבר ייעשה בהפרדה 

  י ההלכה ולהנחיות מד"א בעניין.ובהתאם לגדר

לילה יבוצעו אך ורק כשצוות האמבולנס כולו  משמרות
 יהיה צוות של גברים בלבד!

ם.לעשות משמרות לילה במוקדי מד"א יחד עם נשי אין

  הלכתיות לרב מינץ  שאלות

  דרום'  ההצל –ניתן לשלוח בכל עת למייל של 'מד"א 

  ואנו נעביר את השאלות לרב במרוכז לצורך קבלת תשובות.

mdahdarom@gmail.com  

 טעונה גניזה.   החוברת


