
  
  
  
  
  
  

  06.11.06  מס': הליך  מד"א הליכי עבודהקובץ 

  22.10.2018מתאריך:   4מהדורה מס':   הפעלה    פרק:

  עמודים  10  מתוך  1  עמוד מס'  הפעלה בשגרה  פרק משנה:
  

  עקרונות עבודת צוות ניידת טיפול נמרץ
  

  
  כללי  .1
  

צוות ניידת טיפול נמרץ  הליך עבודה   . –זה דן בדרכי עבודתו של    נט"ן
  
  
  המטרה  .2
  

  . הנט"ן   לקבוע שיטת הפעלה אחידה ויעילה לתפעול 
  
  
  הגדרות  .3
  

בכלל הליכי העבודה, החוזרים , םבכל מקו  נט"ן    3.1
יש הנחיות לצוות אט ,והוראות השעה "ן בהם 

נט"ן והמילה אט הנחיות צוות  "ן תוחלף יחולו 
   .בנט"ן

  
 הצוות המאייש ומפעיל את הנט"ן כולל:   -  צוות נט"ן  3.2

  . אמבולנס נהג- רפואת חירום ראמדיק וחובשפ
  

      
ראש צוות פאראמדיק   3.3

  - ALSב
ראמדיק ע"י מד"א ומשרד הבריאות הוכר כפ

העסקתו  מד"א.ב ALSוסיים קורס ראשי צוות 
משאבי על ידי מחלקת  /מתנדבאושרה כעובד

והוגדר על ידי אגף רפואה  /מח' מתנדביםאנוש
כראש צוות ראמדיק פעיל המורשה לעבוד כפ

  בנט"ן.
      

 קורס סיים חובש רפואת חירום או  פאראמדיק  -  "ןנטהנהג   3.4
חירום ראמדיקיםפ במד"א,  או חובש רפואת 

הוסמך לנהוג באמבולנס על ידי קצין בטיחות 
רשות  102בתעבורה של מד"א, קיבל היתר  מאת 

י, אושרה העסקתו על ידי מחלקת  משאבי הרישו
הנט"ן ועקרונות  שאנו והוא מכיר את ציוד 

  הפעלתו.
      

נוסף  3.5 משתלם קורס רופא, הכשרה, ה ראמדיק בשלבפ   -  איש צוות 
חירוםפאראמדיק, חובש בכיר,  או , חובש רפואת 

  באישור אגף הרפואה. - אחר 
  

ממותקן  - רכב מד"א מסוג נט"ן הכשיר לעבודה   -  נט"ן פעיל  3.6
ומצויד בהתאם לתקן מד"א, תקין מבחינה 

ונקי (במקרה חריג, רכב מסוג  מכנית, מתודלק 
  ).המרחבצויד כנט"ן, באישור מנהל אמבולנס המ
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נט"ן ומשמש   -  נט"ן עתודה  3.7 רכב נט"ן חילופי בתחנה המפעילה 
ן:  בעת הצורךלמשימות מעבר לתקן ההפעלה  כגו

גיבוי , העברות, אבטחות אירועים ציבוריים, 
' אר"ן   וכו

      
- מתקדם סעד חיים   3.8

ed Life  Advanc( ALS
Support)  

הפעולות והטיפולים הרפואיים המתקדמים 
הנט"ן כדי להציל חיים,  צוות  המבוצעים על ידי 

לידי צוות בית מטופללהעניק סעד ל , עד העברתו 
ר, החולים,  תוך שימוש בציוד רפואי, מיכשו

תרופות ופרוטוקולים שנקבעו על ידי אגף 
  פואה במד"א.הר

  
  
  
  סמכויות צוות נט"ן  .4
  

  ALSפאראמדיק ראש צוות   4.1
  

4.1 ציוד  לרבות של צוות הנט"ן הפעילותמכלול אחראי על   1.  תקינות 
  .בהתאם לתהליכי העבודה והנחיות אגר"פ

  
4.1 פיקוד  רשאי ליטולראמדיק הראשון שיגיע לאירוע רב נפגעים, הפ  2.

. על צוותי מד"א   ויפעל כמתחייב בתורת ההפעלה באר"ן
  

  נט"ן נהג  4.2
  

4.2 ב  1. רות רכב הנט"ן וינהג כאמור  ך עבודה מס' אחראי לכשי הלי
צוות אמבולנס, בפרק: "06.11.04 "הוראות  - עקרונות עבודת 

  מיוחדות לנוהג באמבולנס"
4.2 .2  .   משתתף בעבודת הצוות כמתאפשר מהסמכתו

  
נוסף  4.3   איש צוות 

  
 בנט"ן ראש הצוות ראמדיקפיפעל בהתאם להכשרתו, על פי הנחיות 
  במד"א. ובהתאם להנחיות ואישורי אגף רפואה

  
  כללי  4.4

  
4.4 דעת לצורך ביצוע  ראש הצוות  1. יקבל החלטות תוך הפעלת שיקול 

חוזרים והוראות , לתהליכי עבודהתפקידו בהתאם להכשרה ובכפוף 
פרוטוקולים המתעדכנים מעת לעת על ידי אגף ההנחיות ו, שעה

  רפואה במד"א.
  

4.4 של הנט"ן חלה על צוות הנט"ן מרגע על הטיפול הרפואי האחריות   2.
  ולא על הגורם המזמין.קבלת האחריות על המטופל 

רשאי לצרף במהלך הטיפול, לפי הבנתו והצורך,  ראש צוות   נט"ן 
  גורם רפואי המזדמן למקום האירוע ומזדהה.

  
4.4 ייערכו ברורים, השגות וחילוקי דעות בצוות   3. שלא בנוכחות הנט"ן, 

  , משפחתו ואחרים.המטופל
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  תפקידי צוות הנט"ן  .5
  

הנחיות   5.1 ולהגיע למקום בדחיפות הנדרשת על פי  לצאת מיידית לאירוע 
. המרחביהמוקד    (תוך שמירה על כללי בטיחות)

  
ובמהלך במקום האירוע  מתברמת סעד חיים מתקדלהגיש טיפול רפואי   5.2

וי, ללא כל התניה.   הפינ
  

נוכח וזמין למתן סעד חיים מתקדם, שירותי  - באבטחת אירוע   5.3 עליו להיות 
וי.   ע"ר ופינ

  
בכלל האמצעים לנהל רישומים ו על פעולותיו המרחבילדווח למוקד   5.4

  .העומדים לרשותו.
  

לשמור על רמתם המקצועית, להשתתף בהשתלמויות ולהתעדכן בכל נושא   5.5
ובפרוטוקולים  , בהנחיותבהליכי העבודה, חוזרים והוראות שעהכנדרש 

  המתפרסמים מעת לעת.
  

  הוראות כלליות לאיש צוות נט"ן  5.6
  

5.6 ן, כללי האתיקה  יפעל  1. חיקוק ודי   העבודה. והנחיותעל פי כל 
  

  5.6 על הופעה נקיה ומסודרת   2. ן.יקפיד    כמקובל בארגו
  

5.6 נוי   3. ו רשאי לבצע שי נ פי סידור עבודה והוא אי על  יתייצב למשמרתו 
בסידור עבודתו במשמרת, בחלקי משמרת, או בתפקיד, אלא 

ר.   באישור הממונה הישי
  

5.6 דוו 10יגיע לעבודה   4. לפני תחילת המשמרת וי  המרחביח למוקד דקות 
,  לרשותו אמצעים העומדיםלפחות באחד מה על התייצבותו לעבודה

ן ל הנט"ן ויהיה נכו   .יציאה לקריאותיבדוק את כשירות 

הנט"ן של המשמרת החדשה כשהנט"ן הפעיל אינו פנוי     יבדוקצוות 
  גורו לקריאות בנט"ן העתודה.יהיה נכון לשיו כשירות נט"ן עתודה 

  
5.6 בכל האמצעים  המרחבייהיה זמין לקבלת הוראות מהמוקד   5.

לא יגרום לעיכוב ולא יסרב להנחיות המוקד , העומדים לרשותו
  לצאת לאירוע. חביהמר

  
5.6 יישאר בבגדיו ובנעליו נכון להיענות מיידית לכל קריאה במהלך   6.

  משמרתו.
  

5.6 יסיים את תפקידו במשמרת רק לאחר התייצבות מחליפו (על פי   7.
, ורק בתום הטפול באירוע אליו שוגר הנט"ן (גם אם  סידור העבודה)

  האירוע חרג מתחום משמרתו).
  

5.6 נט"ן המשוגר למקרה לא יוחלף בצוות אחר, מהשיגור צוות הככלל,   8.
גים המופיעים  ועד תום הטיפול באירוע באוגדן אלא בהתאם לסיי

  ALSלצוות 
רוע    מטופלהאירוע יסתיים רק לאחר: העברת ה – תום טיפול באי

לצוות  מטופל, העברת ה/מתקן רפואי אחרלידי צוות בית החולים
. או,מוות  הכרזתאמבולנס רגיל,  י   .סירוב טיפול/פינו

  
5.6 הוסמכו לכך (ראה "  9. הליך עבודה מס' לא ימסור מידע לגורמים שלא 

   :"איסור מסירת ידיעות ופרסום ברבים)01.01.04



  06.11.06  מס':הליך   הפעלה    פרק: 

  22.10.2018מתאריך :   4  מהדורה מס':  גרההפעלה בש  פרק משנה:

  עמודים    10             מתוך  4  עמוד מס'  עבודת צוות ניידת טיפול נמרץעקרונות   : הליךשם ה

 
  כשירות הנט"ן  .6
  

ומזווד   6.1 בהתאם הנט"ן, בתחילת משמרת, במהלכה ובסיומה, יהיה מצויד 
  לתקן מד"א.

  
ו צוות הנט"ן  6.2 כשירות הנט"ן הפעיל לפני תחילת משמרתו י ודא את 

ל ובסיומה  .נט"ן המעודכן מעת לעתהטופס בדיקת תיעוד ודיווח בבהתאם 
יזומה,בנוסף,  נות אמצעים יוודא תקי לפני יציאת הצוות למשימה 

נוספים למילוי המשימה  כגון: אבטחת אירוע ציבורי, העברות רלוונטיים 
   בין בתי חולים

  
יו בהתאם לצורךן "צוות הנט  6.3  ידאג לניקיון פנים הרכב (תא החולה) וחיטו

  להנחיות אגף רפואה.ובכפוף 
  
  

  טיפול בחוסר בציוד או בציוד לקוי או בתקלה ברכב  6.4
  

6.4 י),  הנט"ן, בתחילת משמרתם חוסר צוות הגיל  1. בציוד (או ליקו
ובכתב  ישלימו את החוסר (או יתקנו את הליקוי) וידווחו לממונה

גבי טופס בדיקת נט"ן.    על 
  

6.4 י) כאמור   2. (או לא הצליחו לתקן את הליקו לא השלימו את הציוד 
ר, ידאגו להחלפת הנט"ן,  ו כשי יעדכנו מעלה, ועקב כך הנט"ן אינ

 ראמדיק האחראי להמשך הטיפולוהפ המרחבידית את המוקד מי
  .אשר יסמנו כמושבת

  
6.4 השתמשו בציוד מתכלה או איתרו תקלה במהלך משמרתם, הפוגעת   3.

, ישלימו את החוסר המרחבידית למוקד בכשירות הנט"ן, ידווחו מי
י) וידווחו לממו נה. אם לא הצליחו להשלים את (או יתקנו את הליקו

  לעיל. 6.4.2הציוד (או לתקן את התקלה), יפעלו כאמור בסעיף 
אלא רק לצורך הבאתו בלתי כשיר לפעולה ברכב נהג הנט"ן לא ינהג 

ן סיכון בטיחותי בהסעתו. ואי   לכשירות, במידה 
  

  שך המשמרת למלאי דלק מספיק לביצוע משימותיו.נט"ן לדאוג במנהג על   6.5
במידת הצורך, ימלא את מיכל הדלק עם גמר הנסיעה, כך שהרכב יהיה   

לוודא כי מיכל הדלק מלא. לנסיעה נוספת. בגמר המשמרת על הנהג    מוכן 
  
  

  השיטה  .7
  

הנט"ן  הוזנק  7.1 באחריות - , יצא הצוות כולו מייד לקריאהלאירועצוות 
צוות ראמדיקהפ   .ראש 

העומדים לרשותו לאירוע יאה"יצ" ידווחהנט"ן  צוות   (האישור  באמצעים 
.   משמעו: הצוות החל בנסיעתו לאירוע)

צוות הנט"ן לא יתערב בשיקולי המוקד להזנקת נט"ן ו/או בבקשת צוות   
  לחבירה. אמבולנס

  
באמצעים  מקום האירוע, דחיפותו ופרטי המקרה יימסרו לצוות הנט"ן  7.2

. עד הגעתו למקום האירוע, יהיה הצוות כפוף להוראות ומדים לרשותוהע
ולאיתורוהעובד  נוי כמו גם  – מוקד בכל הקשור לדחיפות המקרה  בשי
  . באחריות צוות הנט"ן לאתר ולהגיע למקום האירוע.ייעוד
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צוות אמבולנס  7.3 החבירה יקבע על ידי  מיקום –שוגר צוות נט"ן לחבירה עם 

פי שיקולי מרחב על  דווח בהתאם למוקד  ובטיחות זמן ,הצוותים  וי
  .המרחבי

  
ראמדיק אחראי להעברת הציוד אל הגיע צוות הנט"ן למקום האירוע, הפ  7.4

יוודא שכל אחד מאנשי הצוות לוקח עמו את הציוד המפורט  מטופלה ו
  להלן:

  
7.4   .ערכת החייאהמוניטור דפיברילטור,  , – ראש צוות ראמדיקפ  1.

  
7.4 , כסא להורדת חולה או ערכת חמצן ניידת , תיק תרופות– נט"ן נהג  2.

נוי אחר.   אמצעי פי
  

ציוד אחר/נוסף    וכו',  במקרים אחרים, כגון: ילדים, טראומה, אר"ן 
לפי שיקול דע ן אנשי הצוות יהיה    תו של הפאראמדיק.וחלוקתו בי

  . לוודא החזרת הציוד לנט"ן   בתום הטיפול, באחריות הפאראמדיק 
  

 מטופל, יתעדכן הצוות במצב ההגיע צוות נט"ן לחבירה עם אמבולנס  7.5
(לרבות רישום בטופסי  והאחריות להמשך הטיפול חלה על צוות הנט"ן 

וי המטופל במקרה זה, יי פינ . אופן   7.12עשה בהתאם לאמור בסעיף הנט"ן)
.   להלן

  
ולבטיחות סבירה של המטפלים והמטופלים קודמת לטיפול.   7.6 דאגה לביטחון 

במידת הצורך, על צוות הנט"ן להשתמש בציוד מיגון ו/או להזעיק כוחות 
  ביטחון אחרים.

ונטרול הסכנות.     יש להתחיל בטיפול הנדרש רק לאחר זיהוי 
  

יבצע פעולות של סעד חיים מתקדם במקום  קול דעתו,"י שי, עפצוות הנט"ן  7.7
יפנה הצוות  כול לטפל במקום,  נו י ישנה סכנה/הפרעה ואי האירוע. אך אם 

למרחק סביר שבו לא תהיה סכנה/הפרעה ואז יבצע את  המטופלאת 
  הטיפול הנדרש.

  
7.8   , וי, יקפיד צוות הנט"ן לשמור על כבודו פרטיותו במהלך הטיפול והפינ

  ורכושו של המטופל.
  

בכפוף להנחיות אגף צוות הנט"ן יבצע את הבדיקות הנדרשות למטופל    7.9
  .ALSהרפואה כפי שמתעדכנות מעת לעת באוגדן לצוות 

  
  

י, ב מטופלהעברת   7.10 נו הנט"ן וממנו ליעד הפי  לשינועכסא אמצעות לתוך 
גבי או  מטופל מיטת האמבולנס (וחגירתו ברצועות) תעשה גב ו/או לוח על 

, ובהתאם להנחיות, המתאימה ביותרו , הבטוחהבצורה המקצועית
וסוג המחלה/הפגיעה, תנאי השטח  ופלמטכשהשיקול המנחה הוא מצב ה

על ידי הצוות  מטופלובטיחות המטופל. סרב ה לאופן העברתו כפי שנקבע 
ראש  ראמדיקחשיבות אופן ההעברה), יציין זאת הפ לו ה(למרות שהוסבר

ויחתימו הצוות   .בהתאם בדוח הרפואי 
  

  תוך הקפדה על כפיפה והרמה נכונה. לנט"ן תעשה מטופלהרמה והעברת   7.11
  

י   7.12  צוות הנט"ן יפנה את המטופל לביה"ח/מתקן רפואי מתאים. - מטופלפינו
וי יהיו בהתאם להנחיות אגף הרפואה כפי שמפורסמות  שיקולי יעד הפינ

  .ALSבאוגדן לצוות 
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הנט"ן עם המטופל למקרה דחוף אחר ו רשאי עובד מוקד  7.13 שגר ללהפנות את 

י ה –אליו אמבולנס לחבירה  לאחר התייעצות עם הפראמדיק  מטופללפינו
  .ראש צוות

  
וי של מטופל ליעד מרוחק ייעשה בהתאם להליך עבודה מס'   7.14  :07.01.10פינ

נוי מטופל לבי"ח מרוחק"   "פי
  

י  7.15   סירוב לקבלת טיפול/פינו
  

י יש לפעול עפ"י   7.15.1 הנחיות אגף בכל מקרה של סירוב טיפול פינו
כי  .ALSרפואה כפי שמופיעות באוגדן לצוות  יש לוודא 

וי,  המטופל/המלווה מבינים את משמעות סירוב טיפול/פינ
וסירב/ו לחתום (לאחר מתן הסבר מפורט)ולהחתימם  יש  –. במידה 

ן זאת בהערות הנילוות לדוח הרפואי.   לציי
  

ג'  7.16 צוות/פראמדיק מתמחה בשלב   ליד המטופל ויקפיד ישב הפראמדיק ראש 
נוי לביה"ח. מטופלעל המשך המעקב והטיפול ב   במהלך הפי

  
 –היערכות מיוחדת של ביה"ח (כגון מחייב  מטופלבמקרים בהם מצב ה  7.17

צוות ייעוד 'פתיחת חדר הלם, הזנקת  , וכדו  , ככל הניתן,ראמדיק, יידע הפ)י
: . הדיווח יכלולבאמצעים העומדים לרשותו את ביה"ח על המקרה

ניים) וזמן  ן, מצב המטופל (הכרה, סימנים חיו גיל/מי סוג/אופי המקרה, 
ווך  יש קושי בתקשורת עם ביה"ח תועבר ההודעה בתי הגעה משוער. אם 

  .המרחביהמוקד 
    

(לרבות צוות  /מטופלבהעברת   7.18 לצוות חדר מיון או לצוות רפואי אחר 
אמבולנס) יעדכן צוות הנט"ן את הצוות המקבל על מצב המטופל וימסור 

ש יש לתעד את שמו של אי את האינפורמציה הרפואית בעל פה ובכתב.
  הצוות שקיבל את המידע.

  
לידי   7.19 גם את חפציו  שקיבל את המטופל צוותהצוות הנט"ן יקפיד להעביר 

ד(בפרט חפצי חסר ישע  ין את שם מקבל או אדם במצב הכרה ירו ויצי  (
  בדוח הרפואי.החפצים 

  
  

לצוות ביה"ח בפרק זמן קצר, ללא  /מטופלצוות הנט"ן יקפיד להעביר את ה  7.20
  .המרחביוקד התעכבות מיותרת, ויהיה זמין לקריאה נוספת מהמ

לצוות בית החולים, יודיע צוות הנט"ן  מטופלמיד בגמר תהליך העברת ה  
י. המרחבילמוקד  פנו   שהוא 

  צוות הנט"ן לא ישהה בביה"ח מעבר לדרוש לביצוע המטלות המקצועיות.  
  

וינעל נהג הנט"ן את הרכב כשחזית הנט"ן תופנה   7.21 בגמר הנסיעה, יחנה 
ן היציאה.לכיו   ו

  
  

ודיווח  .10   רישום 
  

פעילות המרחביהנט"ן אחראי לדווח למוקד  צוות  10.1 עד , יו(יציאה, הגעהעל 
( וי וכו'   באמצעים העומדים לרשותו פינ

  
  ימלא דוח רפואי בתום האירוע. פראמדיק ראש צוות  10.2
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  תשלום עבור השירות  .11

  
11.1    

ן לתת   12.1 ככלל בסיום הטיפול נוצרת התחייבות אוטומטית ע"י המערכת. אי
זו למטופל.   התחייבות 

  
וניתן אישור המוקד הרפואי   . 12.2 ליצור טפסים ממוחשבים  ן יכולת  ככל שאי

ולהעלות את ליצירת דוח רפוא יש לצלם  י,  באמצעות  הדוח ומספרוי ידנ
ליצור קשר עם מוקד בקרת הטפסים  אפליקציית צוותי מד"א ובמקביל 

ע"י  לצורך וידוא עדכונם של הפרטים ויצירת התחייבות אוטומטית 
  .המוקד

  
עובד זר ללא   12.3 נוי של תייר או  או  כיסוי של קופ"חככל שמדובר בטיפול/פי

י ולפעול בהתאם להליך  העברה יש לגבות את סכום החיוב במועד הפינו
נהג . : " טיפול בתשלומים עבור נסיעת אגרה"02.04.26עבודה מס' 

או  עלאמבולנס יגבה עפ"י "תעריף מזומן"  תשלום במזומן, בהמחאה, 
 יועבר שנגבההכסף  אשר תימסר למשלם. קבלה ויפיקבכרטיס אשראי 

ולא יאוחר    . המרחבמועד הגביה למינהלת מ שעות 72מבתום המשמרת 
  

יקבל צוות האמבולנס תשר (טיפ) עבור השירות.   12.4   בשום מקרה, לא 
  

  תחולה ותוקף  .12
  

עובדי ומתנדבי מד"א הליך עבודה על כל  .ו זה חל    תקף מעת פרסומו
 
  

  נספחים. 13
  

צוותי מד"א באיו"שיר - נספח א'   ון הנחיות לתנועת    ענ
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  נספח א'

  אגף מבצעים                                                                                        
  קצין ביטחון ארצי                                                                                    

                                                                                    71-4300-2017-O  
  כ"ז בטבת תשע"ז                                                                                   

                                                                                        25.1.2017  
  לכבוד

  מנהלי מד"א
  

  שלום רב,
  

  רענון הנחיות לתנועת צוותי מד"א באיו"שהנדון:                   
  

להעניק לו טיפול  למטופל, יחתור איש צוות להגיע במטופלככלל בקבלת פניה לטיפול 
  רפואי, ובמידת הצורך יפנה לביה"ח וזאת בהתחשב במגבלות הביטחון.   

  
לשתינאית אלא אם התקבל אישור חל איסור על צוותי מד"א לנוע בשטחי הרשות הפ

  ממנכ"ל/סמנכ"ל מבצעים וזאת באישור ובתיאום גורמי הביטחון.
  

ככלל לא יעצור איש צוות מד"א בצידי הדרך שלא למטרת פעילות מבצעית, פעילות רפואית 
  או עקב תקלה טכנית (אין לעצור לקניות, טיול וכו' במסגרת התפקיד). במטופללטיפול 

  
חשש לפגיעה באנשי הצוות יידע המוקד את אנשי הצוות בסיכונים  במקרים בהם קיים

  הקיימים ויתאם ליווי בטחוני (צה"ל/משטרה/מג"ב) בטרם הגעה למקום האירוע.
  

  צוותי מד"א המשוגרים למקרה בו קיים חשש לאירוע פח"ע יתמגנו באפוד מגן וקסדה.
  

(גם אם אינו על רקע  בכל מקרה בו נתקל איש צוות מד"א באירוע חריג/בקשה לסיוע
רפואי) וביכולתו לסייע, בטרם ירד מהרכב להגיש סיוע ידווח מיידית למוקד המרחבי תוך 

  ציון מיקומו המדויק ואופי המקרה. 
  

אם מתעורר חשדם של אנשי הצוות לניסיון לפגוע בהם, ימשיך חובש/נהג האמבולנס 
מקרה ויבקש שיגור למקום של בנסיעה ולא יעצור, אך ידווח מיידית למוקד המרחבי על ה

  גורמי בטחון כגון: משטרה/צה"ל/מג"ב וראשי צוות ביטחון בישובים.
  

יזעיק עובד המוקד את  -במקרים שכאלו, אם ניתק הקשר במוקד המרחבי עם צוות מד"א 
גורמי הביטחון הנ"ל וידרוש מהם להגיע בדחיפות למקום האירוע, תוך ציון מיקומו המדויק 

  ), החשד לפגיעה באנשי הצוות ופרטים רלוונטיים אחרים.(במידת האפשר
  

במקביל, יעדכן עובד המוקד המרחבי מיידית את מנהל המחוז/מרחב, ידווח לו על המקרה 
ובאישורו ישלח צוות נוסף (בעדיפות ברכב ממוגן ירי) עם סירנה ואור אדום לזירת האירוע. 

להנחותם להתמגן באפוד מגן וקסדה  יש להביא לידיעת צוות זה את הסיכונים האפשריים,
  ולהדגיש בפניהם שיתקרבו למקום האירוע רק אם אינם מזהים סכנה.

  
  ככלל יש לנוע בהתאם להנחיות הביטחוניות של צה"ל/משטרה/מג"ב. 
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  פלשתינאי: מטופלהנחיות לפינוי 
  

ודי מד"א באופן מיידי לביה"ח הקרוב/ייעב לתהליכי העבודהדחוף יפונה בהתאם  מטופל
בתחומי מדינת ישראל (אלא אם קיים איסור של גורמי הביטחון לפנותו מחשש לפגיעה 

  באנשי הצוות כגון מחבל).
  

יבקש הצוות מהמוקד המרחבי לתאם  -לא דחוף ואם מתאפשר להמתין בהעברתו  מטופל
חבירה עם אמבולנס פלשתינאי או מצה"ל לפינויו לבתי החולים בשטחי הרשות 

  הפלשתינאית.
  
פלשתינאי, ממחסום צה"ל לבי"ח בישראל, תבוצע  מטופלעברה מתוכננת (אלקטיבית) של ה

  באמצעות אמבולנס מד"א, רק לאחר אישור ביטחוני ותיאום של מתאמת הפעולות באיו"ש.
  
  

  ביצוע סיור והכרת השטח בגזרת איו"ש ב בטיחות/ביטחון הנחיות
  

  תנועה בצירים:
בלבד. יוכן ציר נסיעה מראש ויבוצע ע"י  Cרון באזור הסיורים יבוצעו בשטחי יהודה ושומ

  יש לתת עדיפות לביצוע הסיור באור יום.  הגזרה. המכיר אתאיש מד"א 
  סיור לילה באישור מנהל המרחב הרלוונטי.

  
  תיאומים: 

יבוצעו תיאומים מקדימים עם מנהל המרחב או סגנו, המוקד המרחבי, הממל"מ, אג"מ חמ"ל 
  .וחמ"ל ביטחון של המועצה הרלוונטית בגזרת הסיור צה"ל בגזרת הסיור

המוקד המרחבי יהיה בקיא בצירי התנועה ואמצעי הקשר והתקשורת ויעלה מול הסיור 
  בנקודות דיווח שיקבעו מראש.

  
  רכב: 

מומלץ לבצע את ככלל יש לנוע בהתאם להנחיות הביטחוניות של צה"ל/משטרה/מג"ב, 
  הסיורים ברכב ממוגן ירי.

  יש לבצע בדיקת תקינות וכשרות הרכב טרם היציאה.  -כב מד"א סיור בר
  תבוצע בדיקת הימצאות ותקינות של האמצעים הקיימים ברכב כגון:

  , מפות, מים, אמצעי תאורה וכו'.      GPSפלאפון, מירס, קשר, מערכת 
  

  תדריך:
צירי  תדריך מקדים טרם היציאה לסיור יבוצע על ידי מנהל המרחב או סגנו, בדגש על

התנועה, הנחיות הבטיחות והביטחון, אמצעים הקיימים ברכב והשימוש בהם כגון: מכשיר 
  קשר מד"א, מכשיר קשר צה"לי (במידה וקיים) מירס, פלאפונים, ציוד עזרה ראשונה ומים. 

  
  

   הפרות סדר באיו"ש
  

מקרב בהתרחש אירוע הפרות סדר משמעותי, יידרשו צוותי מד"א לטפל ולפנות נפגעים הן 
  המתפרעים והן מקרב כוחות הביטחון.
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  טיפול ופינוי הנפגעים יתבצע בתיאום עם צה"ל/מ"י/מג"ב.

  
  איומים אפשריים:

  הפרות סדר רחבות היקף (כולל תרחישי קיצון ושימוש בנשק חם).
  חטיפת אנשי בטחון/אזרחים/צוותי מד"א ע"י מתפרעים.

  עה כתוצאה מאמצעים לפיזור הפגנות.פגיעה ברכבי ההצלה של מד"א ובאנשי הצוות/ פגי
חסימת צירים/מחסומים מאולתרים: דרדור פחי אשפה, מוקדי אש, נינג'ות מתכת, שמן, 

  חוטי מתכת לרוחב הכביש וכו'.
  

  השיטה:
  תיאום מראש של נקודות לפריסת/חבירת הצוותים מחוץ לנקודות החיכוך.

י יפנו את הנפגעים מהגזרות בהן ככלל: צוותי מד"א לא ייכנסו למוקדי החיכוך. צה"ל/מ"
  מתקיימות הפרות סדר לנקודות שיתואמו מראש לחבירה, טיפול ופינוי נפגעים.

במקרים קיצוניים, במידה ונדרשת כניסת צוות מד"א לאזור ההתפרעות, יחליט מפקד מד"א 
האם צוותי מד"א ייכנסו לאזור והאם יידרש ליווי ביטחוני. מפקד מד"א יתאם כניסת 

תים עם הגורם הפוקד וינחה הצוותים בהתאם. עדיפות לבצע שימוש ברכב ממוגן אם הצוו
  קיים.

רכב הצלה שהותקף ע"י המון וכתוצאה מהפגיעה אינו יכול להמשיך במשימה (שבירת/ניפוץ 
שמשה וכו') ידווח למוקד המרחבי/מפקד מד"א, יפסיק נסיעתו ויעצור במקום בטוח. 

  רכב הצלה אחר.    המוקד/מפקד מד"א ישקלו שיגור
  במידת האפשר, לא יפונו מתפרעים ואנשי כוחות הביטחון באותו רכב הצלה.

מנהל המרחב יוודא כי לאנשי הצוות בגדים עם שרוולים ארוכים, ובמידת הצורך יצטיידו 
  (מהמלאי הקיים במרחב) למקרה של פיזור גז מדמיע.ABEK עם   M 15 הצוותים במסיכות

  ונה אדם הכבול באזיקים יש לדרוש ליווי ביטחוני. במידה ובאמבולנס מפ
במידה ואדם הלובש מדי מד"א מזוהה כחלק מהמתפרעים, יפעל מפקד מד"א מיידית, 

  בתיאום עם מפקד צה"ל/משטרה/מג"ב, להרחקתו מהזירה.
  
     

  ב ב ר כ ה,                                                                                        
  חוטר אטיאס, תמ"ג                                                                                   
  קצין ביטחון ארצי                                                                                    

  :העתקים
  מנהל כללי

  משנה למנכ"ל
  יםסמנכ"ל מבצע

  ראש אג"מ
  מטה

  סממ"ז דרום
  סגנים ועוזרים למנהלי המרחבים

  מפקח מוקדים ארצי
  קב"ט שרותי הדם

  פאראמדיקים סופרוויזרים
  פאראמדיקים אחראיים

  אחראי מוקדים
  אג"מ

  מוקד ארצי


