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לשכת ממוני הבטיחות בישראל

נרשמה לשכת ממוני הבטיחות בישראל כעמותה, 23.3.2020בתאריך •

:ואלה מטרות העמותה •

.הקמת ארגון יציג לפי כל דין לכלל ממוני הבטיחות בישראל–

".וועדת אדם"לפעול למען קידומם המקצועי של ממוני הבטיחות בין היתר לפי המלצות –

לפעול למען רווחתם של ממוני הבטיחות בין היתר על ידי הפחתת כמות ימי העיון –

או הגבלת התשלום בגין ביצוע ימי העיון באופן שלא  /הנדרשת מממונה הבטיחות לפי דין ו

.לכל יום עיון₪ 100יעלה על 

שהינם ממונים על הבטיחות והיא מהווה היום  חברים2595מונה העמותה , 03.11.2022נכון ל •

.את הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של ממונים על הבטיחות



הוראות כלליות ליום העיון

. חתימות3כ "סה-במהלך היום תידרשו לחתום באמצעות האפליקציה בזמנים המוגדרים •

.מחייב להזדהות בשם פרטי ושם משפחה במשך כל ההדרכה בעבריתר"מפענוהל •

.לא יונפק עבורם אישור כשירות, משתתפים שלא  ימלאו אחר הוראות אלו•

.  ימים10ל עד "אישור הכשירות יועבר בדוא•

.055-5570919–( מזכירת לשכת הממונים)איריס –איש הקשר ביום העיון •

.שקופיות3יוצג עוד –משוב הדרכה מקוון •

.אנסה להתייחס לכולם, ניתן ואפילו רצוי לשאול שאלות•



זמני הרצאות

15:00-16:30-הרצאה ראשונה  ➢

16:45-18:00-הרצאה שנייה  ➢

18:30-20:00-הרצאה שלישית ➢



בטיחותרמדורזמני חתימה באפליקציה 

14:30-15:30-חתימה ראשונה  ➢

16:30-17:30-חתימה שנייה   ➢

20:00-21:00-חתימה שלישית  ➢

אפשרות החתימה היא רק בשעות שנקבעו 
. לכך





יוסי קופל

❖M.H.A.  ניהול מערכות בריאות

(ל"צה)בוגר קורס היערכות היחידה לאירוע חריג ❖

ממונה בטיחות בעבודה וממונה קרינה מייננת❖

עורך מבדקים בכיר למערכות משולבות❖

❑ 052-9283231: נייד

❑ e-mail: josephe.copell@gmail.com

mailto:josephe.copell@gmail.com


.בריאות ובטיחות לחברות וארגונים, מרצה וליווי בתחומי ניהול ותקני איכות❑

.יעוץ והכוונה לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי-מנהל סניפי יד מכוונת -מדיטון❑

.יחידת הבטיחות–הטכניון ❑

.הדרכה ופיקוד, מגוון תפקידי ארגון-קצין בחיל הרפואה –ל "צה❑



:(ן בחיל הרפואה"רס)מתפקידי האחרונים בשירות 

ל  "צה, סגן מפקד המרכז לציוד ומכשור רפואי–2012-2016

במשלחות    ח"בתי, ג"ברמהח לפצועים הסורים "בי)חירום בעיתותשדה ח"בתיאפיון והקמת ❑

(.ל"ל לאזורים מוכי אסון בחו"צה

.פ"וצרתכנון וניהול בקרה תקציבית לעולם המכשור וציוד רפואי ושרשרת לטיוב אספקת המכשור ❑

.י"ותגהות והגנת הסביבה בהתאם לדרישות תקני איכות , בטיחות, תכנון וניהול תחום איכות❑

ל"צה, (בחירום2מ "ר)ראש תחום מערך יקרים בחירום -2008-2012

יחידות מילואים הפורשות בבתי החולים הציבוריים ושיתוף  25הדרכה וניהול כשירותן של , אימון, תכנון❑

.  ל"אגף השיקום במשרד הביטחון ויחידת דובר צה, פעולה עם האגף לשעת חירום החירום במשרד הבריאות

".צוק איתן"ו" עמוד ענן", "עופרת יצוקה"פריסת היחידות במבצעים כדוגמת ❑





ההיערכות לפגיעה במתקני חומרים מסוכנים באירועי לחימה



. אינם ערוכים להתמודד עמה, יוצרים מציאות אשר מנהלים שלא הוכשרו לכך, מצבי חירום ואסונות פתע❑

ולעומס קיצוני על התשתיות  " אפקט דומינו"ל, האסון גורם נפגעים רבים ומביא לקריסת חלק מהתשתיות❑

.שנותרו

משמעות הדבר היא שעל המנהל להתמודד עם מצב חריג אשר האמצעים העומדים לרשותו בשגרה אינם מספיקים  ❑

.הם גם אינם קיימים, ובמקרים רבים כתוצאה מהאסון

:  מטרת יום העיון❑

ממדי  -למנהלים ובעלי תפקיד במגזר הציבורי והעסקי כיצד לשאוב כוח ולנהל מצבי חירום באופן רבלהציג✓

.על מנת לתת מענה יעיל לדילמות שמציב השטח ולהוביל את המפעל להתאוששות מהירה ככל שניתן



:החומר הנסקר

מונחים ומושגים בנושא רעידות אדמה והיערכות לטיפול, הגדרות➢

עקרונות התגובה בחירום➢

מערך החירום המפעלי והמערך הארצי➢

1951-א "תשי, חוק ההתגוננות האזרחית➢

–ג"תשל, (ואימון עובדיהם, ציוד מפעלים ומוסדות)תקנות ההתגוננות האזרחית ➢

1973

(2008)ההתגוננות האזרחית בגופי התשתיות הלאומיות ➢

(2015)היערכות התעשייה האזרחית לשעת חירום -ח מבקר המדינה "דו➢

2021, ר"פקע–מנחה להתגוננות אזרחית במפעל ➢

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/125_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/125_005.htm
ההתגוננות האזרחית בגופי התשתיות הלאומיות.pdf
דוח מבקר המדינה 2015. היערכות התעשייה האזרחית לשעת חירום.pdf
פיקוד העורף מחלקת האוכלוסייה מנחה להתגוננות אזרחית במפעל יוני 2021.pdf


:החומר הנסקר

➢https://www.oref.org.il/12502-16680-he/Pakar.aspx

➢https://www.oref.org.il/12495-16161-he/Pakar.aspx

נוהל פינוי מבנים בטכניון➢

תיק מפעל  ➢

במדינת ישראלס"חומהטיפול באירועי -תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת ➢

https://www.oref.org.il/12502-16680-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12495-16161-he/Pakar.aspx
../07-0129 פינוי מבני הטכניון באירועי חירום.pdf
33412ImageFile3.pdf
hm180617.pdf


בביירות ?מה קרה 

•https://www.youtube.com/watch?v=qxoEekrHluw&ab_channel=ynet

.  מספינה שנאלצה לעגון בנמל2014שהוחרם בשנת , אמוניום חנקתי•

.2009האמוניום אוחסן במכלי להם תאריך שימוש אחרון ב •

ואף שהרשויות היו מודעות במשך כל השנים לסכנה הנשקפת  , 2014-מדובר בחומר שהוחרם מספינה שעוכבה בנמל ב•

.דבר לא נעשה–ממנו ולכך שיש לסלקו משם 

https://www.youtube.com/watch?v=qxoEekrHluw&ab_channel=ynet


.  הפיצוץ הביא לנזק גדול בנמל וניפוץ חזיתות הזכוכית של מבנים ובתים ברוב שכונות ביירות•

. הנזק השפיע על אלפי בתים קילומטרים ספורים מאתר הפיצוץ•

.  בסולם ריכטר3.3כתוצאה מהפיצוץ נגרמה רעידת אדמה קטנה בעוצמה •

.  הופסקה אספקת החשמל בכל רחבי ביירות והיא הוכרזה אזור מוכה אסון, עקב ממדי האירוע•

פצועים קל טופלו בבתי מלון וניתוחים רבים נערכו  , במהלך פינוי הפצועים מתו חלקם עקב חוסר מקום בבתי החולים•

.במסדרונות בתי החולים

.דיאבחסאן, מספר ימים לאחר הפיצוץ התפטר ראש ממשלת לבנון•



הגדרות

.מועצות אזוריות ומועצות מקומיות, עיריות–רשות מקומית ❑

.פיקוד העורף–פיקוד העורף ❑

המשמש או מיועד לשמש מקום  , מבנה של קבע או חלק ממנו: "הינו, לפי חוק התגוננות אזרחית–מפעל ❑

או שמבקרים בו רגיל לא פחות , אחת-עסק שעובדים בו לא פחות מעשרה בני אדם בבת-עבודה או מקום 

".אחת-אדם בבת-מעשרים בני



הגדרות

לשם התגוננות מפני כל התקפה  הנקוטיםהאמצעים "–1951כמפורט בחוק התגוננות אזרחית –התגוננות אזרחית ❑

או סכנת התקפה על האוכלוסייה האזרחית או לשם צמצום תוצאותיה של התקפה כזאת להוציא אמצעי לחימה  

".שלא להגנה עצמית

אשר שר הביטחון הכריז  , או כל חלק מהם, יחידה או גוף העושים שירות ציבורי, מפעל, מוסד, ארגון-ארגון עזר ❑

.עליהם ברשומות שהם ארגונים שעזרתם נדרשת להתגוננות אזרחית



הגדרות

:בהיבט החוקי מוגדרת כך, שעת חרום❑

.1948מאז , באופן רציף, מצב חירום קיים במדינת ישראל-" מצב חירום"❑

תקופה שבה מתנהלות פעולות מלחמה נגד ישראל  )"לחוק התגוננות אזרחית קובע שבתקופת קרבות 1סעיף : בתקופת קרבות❑

סמכויות נרחבות כלפי האוכלוסייה וארגוני העזר באותם נושאים  ( כהתגוננות אזרחית)יהיו לפיקוד העורף -"( מצד אויב

.שמוזכרים בחוק

מי שהוא צד לוחם או מקיים מצב מלחמה נגד ישראל או מכריז על עצמו כאחד  : "הוגדר כדלהלן( לחוק העונשין91בסעיף )אויב ❑

".בין שהוכרזה מלחמה ובין שלא הוכרזה בין שיש פעולות איבה צבאית ובין שאינן וכן ארגון מחבלים, מאלה



המבוססת על  תיאום בין כלל  , מערכתית-נדרשת תשתית רב, על מנת להתמודד ביעילות עם תרחישי החירום השונים❑

.או סיוע בין לאומי/אף תיאום ו, (כפי שהודגם במשבר הקורונה)השחקנים ובעלי העניין ולעיתים 

כמו גם בעלי יכולת לביצוע  , קיים צורך חיוני בבניית מאגר של אנשי מקצוע בעלי ידע ומיומנות בניהול מצבי חירום❑

.מחקר מדעי

❑HTTPS://YOUTU.BE/SYRXUH1QCD0

https://youtu.be/sYRXuH1qCd0


תחיקה רלוונטית

:ןבעלי המפעל ומנהליו מחויבים להתארגן ולטפל באירועי חירום וזאת בהתבסס על עיקרי החוקים והתקנות כגו❑

(  1970נוסח חדש )פקודת הבטיחות בעבודה ❖

(1954)חוק ארגון פיקוח על העבודה ❖

(  1993)חוק החומרים המסוכנים ❖

(ג"התשנ)תקנות רישוי עסקים מפעלים מסוכנים ❖

(  1951-א"התשי)א והתקנות להתגוננות אזרחית האזרחית "חוק הג❖

2011והצעה לתיקון בשנת 1997תיקון לחוק משנת ❖

תקנות נציבות הכבאות וההצלה❖



תחיקה רלוונטית

א והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים את סמכות פיקוד העורף לתאם את פעולותיהם של מפעלים פרטיים  "חוק הג❑

.בענייני התגוננות אזרחית

קובעות חובות  1973-ג"התשל, (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם)לתקנות ההתגוננות האזרחית 21-24תקנות ❑

מוסד או מקום אחר שדרכם של בני אדם  , מפעל" "מוסד"נוספות הנוגעות להתקנה ולהחזקה של ציוד ביחס ל

100-ובלבד שהוא נועד להתקהלות של לא פחות מ, בין שהוא מפעל מוסדר ובין שאיננו מפעל מוסדר, להתקהל בהם

".איש בעת ובעונה אחת



התשתית הנורמטיבית  

העיר מבקר המדינה , פעמים להיבטים שונים של היערכות העורף' בשנים האחרונות נדרש משרד מבקר המדינה מס❑

".15תקנות , חוקי הכנסת-הדין הקיים "כי 

לרבות שוני משמעותי בהגדרות במונחים  )הבהירות הנורמטיבית -ריבוי הגופים הפועלים בנושא העורף ואי❑

מביאים לטשטוש האחריות והסמכויות ולהיעדר שפה משותפת  ( בנהלים ובפקודות, בתקנות, הנכללים בחוקים

.בנוגע להכנתו של העורף לעתות חירום ולטיפול בו במצבי חירום

תוך הבחנה בעוצמתם השונה , התברר כי לא הוסדרה באורח ברור דיו חלוקת הסמכויות במצבי חירום, נוסף על כך❑

ועד לאירוע  ( דוגמת מלחמת לבנון השנייה)דרך אירוע מקומי מתמשך , מאירוע מוגבל במקום ובזמן-של אירועים 

". מתמשך המתחולל בשטחים גדולים של המדינה



.הוא מפעל שפעילותו נחוצה לתפקודו של המשק או של הצבא או מפעל המסייע לאוכלוסייהמפעל חיוני ❑

,  מוסדות השלטון המקומי, בתי החולים, רשימת המפעלים החיוניים כוללת בין היתר את משרדי הממשלה❑

.  המאפיות והמוסכים, מפעלי המזון, מתקני התשתית ומפעלי התעשייה, מוסדות החינוך

,  האוכלוסייה ואת צורכי הכלכלה, על מנת להבטיח את תפקודו של המשק ולספק את כל הצרכים של הצבא❑

.  קובעים משרדי הממשלה תרחישי ייחוס ענפיים על פי תחומי אחריותם

https://www.gov.il/he/departments/Units/emergency-division


ועליהן , הרשויות הייעודיות שבמשרדי הממשלה אחראיות בשעת חירום לתחומים שעליהם הן אחראיות בעת שגרה❑

.על פי תרחיש הייחוס הענפי, להנחות את המפעלים החיוניים שבאחריותן כיצד להיערך לחירום

משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות הרלוונטיות מנחים מפעלים חיוניים לגבי רמות השירות המצופות מהם בשעת  ❑

.חירום

נמצא כי אין לרשויות הייעודיות סמכות לחייב את המפעלים החיוניים לבצע פעולות כדי להיערך לשעת  , עם זאת❑

(.  אספקת מוצרים בכמויות מסוימות, למשל)חירום ולעמוד ברמות השירות הנדרשות 



2015, היערכות התעשייה האזרחית לשעת חירום–ח מבקר המדינה "דו

דוח מבקר המדינה 2015. היערכות התעשייה האזרחית לשעת חירום.pdf
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תקנים ומתודולוגיות להיערכות לשעת חירום  

.  כוללת חוקים ותקנים ייעודיים, תשתית נורמטיבית אחודה בנוגע להיערכות לשעת חירום❑

תשתית כזאת נועדה להסדיר את הסמכויות ואת תחומי האחריות של הגופים האחראים להיערכות לשעת חירום  ❑

.ולמקד את פעולותיהם בשעה של אירוע חירום ובעת השיקום שיתבצע בעקבותיו

במדינות שונות בעולם פועלים ארגונים ממשלתיים ולא ממשלתיים כדי לתת מענה הולם לאתגרים הצפויים בשעת  ❑

.קביעת תקינה ייעודית והסדרת נושא ההסברה, הכולל חקיקה, חירום



תקנים ומתודולוגיות להיערכות לשעת חירום  

במדינות רבות קיימים תקנים ומתודולוגיות המגדירים את הפעולות הנדרשות להבטחת ההמשכיות העסקית  ❑

.והיציבות הכלכלית של חברות ולהגברת סיכוייהן לשרוד בעת חירום

עסקים שיפעלו ליישום תקנים אלה צפויים להתמודד טוב יותר עם  , על פי הערכות של מכון התקנים בארצות הברית ❑

.אתגרים עסקיים וכלכליים בזמן חירום

.מתכונת אחידהיישום תקנים דומים בארץ עשוי לאפשר בין השאר את היערכות המפעלים לשעת חירום על פי ❑



.לאומיים-תקנים המבוססים על תקנים בין' אימץ מסמכון התקנים הישראלי ❑

. יישמו תקנים אלה, מהם תשעה מפעלים חיוניים, גופים22רק , לדברי המכון▪

.  מפעלים חיוניים רשומים9,000-יצוין כי קיימים כ❑

לעודד את הגופים המרכזיים המשפיעים על , לקדם את גיבוש התקנים, ומנחהמתכללכגוף ,ל"רחבאפשרותה של ❑

.פעילותם של מפעלים חיוניים ואת המפעלים החיוניים עצמם לאמץ תקנים אלה ולהסדיר את הפיקוח על יישומם



(ל"רח)רשות חירום לאומית 
https://www.mod.gov.il/Departments/Pages/rahel.aspx

למימוש אחריותו הכוללת  , ליד שר הביטחון, לשמש רשות ממלכתית לחירוםשל רשות החירום הלאומיתייעודה❑

.החירום במרחב האזרחילכלל מצבי

המערכות הלאומיות , הגופים הייעודיים, הכוונה ובקרה של כלל המשרדים, הנחיה, תיאום, זאת באמצעות תכנון❑

. העוסקות במוכנות והכנת המרחב האזרחיוהרשויות המקומיות

להביא למיצוי מרבי של המשאבים הלאומיים להבטחת החוסן והרציפות התפקודית במצבי משבר וחירום  , כמו כן❑

מצב בו קיימת התרחשות או מכל סיבה אחרת עליה החליטה הממשלה "המוגדר, כולל חירום בעורף)שונים

פי החלטת שר הביטחון או הכרזה על מצב משפטי בעורף או על, בעורףהמצריכה פעילות רב תחומית ברמה לאומית

"(.ובהתייעצות עם השר לביטחון פנים

https://www.mod.gov.il/Departments/Pages/rahel.aspx


יםהתמודדות עם מצבי חירום מחייבת קביעת מתודולוגיה וצבירת ניסיון מתא

. יש להכשיר אנשי מקצוע בתחום זה, לשם כך וכדי להקים בסיס ידע❑

.יצוין כי במדינות שונות קיימים מסלולים אקדמיים שמכשירים אנשי מקצוע בתחומי החירום❑

בישראל אין הליך מסודר ושלם להכשרת אנשי מקצוע שיהיו אחראים לרכז את הטיפול באסונות פתע רבי נפגעים  ❑

ואין מספיק מודעות בקרב גופי  , למעט מספר קטן של תוכניות אקדמיות ומסגרות לימודיות בתחום זה , (ן"אפר)

.  לצורך בהכשרה כאמור, לרבות הגופים הממשלתיים, החירום



.  פיקוד העורף פועל להכשרת אנשי מקצוע שתפקידם חילוץ והצלה❑

אנשים אלה השתתפו בחילוץ והצלה במסגרת הסיוע שהעניקה ישראל למדינות אחרות ורכשו ניסיון רב בתחום  ❑

טיפול  , מניעה, הכוללות היערכות, ואולם חילוץ והצלה הן רק חלק מהפעולות הנדרשות להתמודדות עם מצב חירום

.  ושיקום( לרבות חילוץ והצלה)באירוע בעת התרחשותו 



היערכות לפי מוסדות בריאות

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/emergency/Pages/default.aspx

מתקפות  , מלחמה, מערכת הבריאות בישראל עלולה לעמוד בפני תרחישי חירום שונים ביניהם אירועים רבי נפגעים❑

.  וביולוגיות ואסונות טבעטוקסיקולוגיות

תפקודה של מערכת הבריאות בעת חירום תלויה בהיערכותם ומוכנותם של מוסדות הבריאות השונים לכלל  ❑

.כל מוסד על פי מאפייניו, התרחישים

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/emergency/Pages/default.aspx


על מוסדות הבריאות השונים לשמור על שגרת התפקוד בזמן חירום על מנת שיוכלו להמשיך ולתפקד כמוקדים  , ככלל

.  ולהגיש סיוע לאזרחים, טיפוליים

:לשם כך יהיה עליהם להיערך בכל החזיתות❑

תשתיות וציוד❖

הדרכה ותרגול❖

הקצאת כוח אדם❖

טיפול רפואי❖

עבודה מול גורמים משיקים❖

אוכלוסיות מיוחדות❖



היערכות מפעלים חיוניים לשעת חירום

היכולת להפעיל את המשק בשעת חירום היא מרכיב חשוב בעוצמתה של מדינת ישראל וביכולת עמידתה באירועי  ❑

.  חירום

באמצעות הרשויות  , ל"רחתוכנן והיקפן של ההנחיות להיערכות לשעת חירום נגזרים מתרחישי הייחוס שמגדירה ❑

.הייעודיות שבמשרדי הממשלה

לעמוד על הפערים בין היעדים שהציבה להיערכות בפועל ולפעול , לפקח על יישום הנחיות אלהל"רחבאחריות ❑

.לצמצומם



היערכות מפעלים חיוניים לשעת חירום

והוא אחראי ליישם  , 1967-ז"התשכ, החירום שבמשרד הכלכלה פועל מתוקף חוק שירות עבודה בשעת חירוםמינהל❑

על מנת להבטיח את אספקת המוצרים והשירותים שבאחריות המשרד לספק  , את מדיניות המשרד בשעת חירום

.  ולסייע בשמירה על הרציפות התפקודית של המשק

לתגבור המפעלים בכוח אדם מקצועי ולשחרור עובדים  , פועל לאיתור עובדים חיוניים ולריתוקם למפעליםהמינהל❑

.  חיוניים משירות מילואים

מסייע להמשך  , גם מפקח על האספקה התקינה של מוצרי מזון חיוניים ושל מוצרים אחרים החיוניים למשקהמינהל❑

.  מפקח על המחירים ופועל להבטחת זכויות העובדים, מסייע בהפעלת מעונות יום, היצוא וסחר החוץ



הגופים המרכזיים המשפיעים על פעילותם של מפעלים חיוניים 



מצבי החירום בעורף  

:  בהתייחסות למצבי חירום ישנם שלושה מצבי תפקוד

תאונות או , כגון עימות מוגבל, במצב שגרה מתבצעת היערכות לחירום אך ייתכנו גם אירועי חירום שבשגרה-שגרה ❑

.ועוד, פיגועי סייבר, טרור, אירוע חומרים מסוכנים, תקלות

תחת מצב השגרה עשוי להתקיים גם מעבר משגרה לחירום בעת עלייה ברמת הדריכות הנדרשת לחירום  ❖

.וקידום מוכנות לקראת אפשרות התממשות אירוע חירום

(.  'אירוע חירום אזרחי')אסונות טבע כמו רעידת אדמה , סבבי הסלמה ארוכים או מבצעים-חירום ❑

.  מבצעים רחבי היקף או מלחמה כוללת-מלחמה ❑



אך ייתכן גם המשך תפקוד  , למעט מפעלים חיוניים, בכל אחד מהמצבים הללו ייתכן שתוגבל פעילותם של מפעלים❑

.של מפעלים שאינם חיוניים בהתאם לתרחיש האיום המפעלי

כמו יתר האוכלוסייה מחויבים להוראות ההתגוננות כפי שיפורסמו על ידי פיקוד  , המפעל, בכל אחד מהמצבים הללו

.העורף

בשעת חירום ייתכן שיינתנו הוראות ייעודיות למפעל שאושר כמפעל חיוני או כמפעל למתן שירותים קיומיים בהתאם  

.1967-ז"התשכ, חירום-בשעת2לחוק שירות עבודה 



האתגרים ממצבי החירום  

:  למצבי החירום השונים ייתכנו אתגרים שונים שניתן לסווג לשניים❑

.תשתיתי-הגורם האנושי והגורם הפיזי❖

.לכל אחד מאתגרים אלה יידרש המפעל לתת מענה בתוכנית ההתגוננות המפעלית בהתאם לתרחיש שייקבע לו❑



מדיניות ההתגוננות  

מדיניות ההתגוננות היא סט הנחיות להתנהגות נכונה בחירום והיא מהווה תוצר מרכזי בפעילות פיקוד העורף בזמני  ❑

אשר משמש לביצוע איזון בין הצורך בהצלת החיים ושמירתם לבין שמירה על שגרת חירום סבירה  , לחימה והסלמה

.  לתמיכה בחוסן

.  ההנחיות במדיניות ההתגוננות כוללות כללי התנהגות לאזרח וכללי התנהגות ייעודיים לסקטור העבודה והשירותים❑



הנחיות ההתגוננות לסקטור מנחות הן לגבי אילו מפעלים יוכלו להמשיך לעבוד במצבי החירום השונים ולגבי צורת  ❑

(.'מיגון וכו, שטח פתוח)העבודה בחירום 

המאפשרת פעילות מלאה לצד  הגברת מוכנות , ללא מגבלותשגרה : הנחיות אלה מוצגות תחת ארבעה מדרגים❑

לפיו מדרג מחמיר שמאפשר פעילות במגבלות שונות מצומצמות או מורחבות ומדרג הביניים , הגברת מוכנות

.תתאפשר פעילות לסקטור החיוני בלבד או בהתאם לקביעת פיקוד העורף



א "חובת המפעל למינוי ממונה הג

א והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים את סמכות פיקוד העורף לתאם את פעולותיהם של מפעלים  "חוק הג❑

.  פרטיים

:הוא כל אלה" מפעל, בענייני התגוננות אזרחית❑

וכל  , בית חרושת, בית מלאכה, משרד, מוסד חינוך, מעבדה, מרפאה, בית חולים-מפעל : הוא כל אלה" מפעל"❖

.לרבות הספקת שירותי אחזקה, מקום עסק אחר



:אחד מאלה-מפעל מוסדר ▪

אף אם מספר העובדים  -ובמוסד חינוך א ובבית חולים , מפעל שבו מועסקים עשרה עובדים או יותר-

.המועסקים בהם הוא פחות מעשרה

בהתחשב  , מפעל שבו מועסקים פחות מעשרה עובדים והוא נמנה עם סוג מפעלים ששר הביטחון-מפעל רגיש -

הכריז כי  , בפעולות המתנהלות בהם או במבנים שבהם הם מתנהלים, בחומרים או בציוד המוחזקים בהם

.'מפעלים רגישים'הוא מסוג 

.שבהם מועסקים ביחד עשרה עובדים או יותר, שני מפעלים או יותר המצויים במבנה אחד-מפעל משותף -

קובעות חובות נוספות , 1973-ג"התשל, (ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם)לתקנות ההתגוננות האזרחית 21-24תקנות * 

בין שהוא  , מוסד או מקום אחר שדרכם של בני אדם להתקהל בהם, מפעל" "מוסד"הנוגעות להתקנה ולהחזקה של ציוד ביחס ל

".*  איש בעת ובעונה אחת100-מפעל מוסדר ובין שאיננו מפעל מוסדר ובלבד שהוא נועד להתקהלות של לא פחות מ



מערך ההתגוננות במפעלים  

ייעוד מערך ההתגוננות  

בהתאם לדיני ההתגוננות האזרחית על כל מפעל להיערך למצבי חירום באמצעות מינוי ממונה התגוננות אזרחית ❑

.במפעל

.  ממונה ההתגוננות יפעל להכנת תוכנית התגוננות אזרחית לשעת חירום❑



תוכנית ההתגוננות האזרחית נועדה להציל חיי אדם בעת התקפה והיא אף תורמת באופן משמעותי להבטחת המשך  ❑

.רציפות התפקוד של המפעל במצבי החירום השונים ויכולתו לספק שירותיו כחלק מהמשק

ברור כי מעבר לפעילות ההתגוננות האזרחית נדרש מהמפעלים לנקוט שורת צעדים נוספים הקשורים ביכולת התפעול  

תחת שיבושים צפויים שמקורם  , של מערכותיו השונות וניהול תהליכי האספקה השונים של מוצרים ושירותים

.באירועי החירום

כך  )יצוין כי הכנת המפעל אל מול האיומים או לתרחיש הייחוס צריכה להיעשות על פי שלבים ומול כל איום בנפרד 

(.  לדוגמה המוכנות לירי טילים שונה מהמוכנות להפסקת מים

כאשר פרק זה יתמקד  , הצגת מכלול הצעדים הנדרשים במסגרת תוכנית היערכות מפעלית שלמה תובא בפרק הבא

.בפעילות ההתגוננות האזרחית שייעודה הבטחת שלומם וזמינותם של עובדי המפעל



כפיפות ממונה ההתגוננות במפעל  

. לפי העניין, ממונה ההתגוננות במפעל כפוף למנהל המפעל או לבעליו❑

א"תחומי עיסוק המפעל בנושא הג❑

.א והכשרתם"סגן לממונה הג, א"מינוי ממונה הג❖

(.המלצה בלבד)הקמת צוותי התגוננות -מומלץ ❖

(.ריתוק משקי, גמלאים, פטור, ל"גיוס לצה)מעקב כוח אדם לשעת חירום -מומלץ ❖



בהתאם  ( ציוד חומרים מסוכנים, ציוד חילוץ, ציוד מיגון, עזרה ראשונה, כיבוי אש)אחריות לתחזוקת הציוד ❖

.א"לתקנות הג

.בקרות שוטפות, הטמעה, תחקירים, תרגול, הכשרות, קיום הדרכות❖

(.חומרים מסוכנים, ירי טילים, צונמי, רעידת אדמה)הכנת המפעל לאירועי החירום השונים ❖





א  "תפקידי ממונה הג

.להוות גורם מקצועי ומיישם להוראות ההתגוננות על פי אופיו ומהותו הייחודי של המפעל❑

.תיאום כל פעילות ההתגוננות במפעל עם בעל המפעל או מנהלו❑

(.במסגרת ההמלצה)פי צורך -קביעת מבנה הצוותים הנדרשים והרכבם ומינוי עוזרים על❑

.ר במידת הצורך"מחוזי בפקעס"חומתיאום פעילות ההתגוננות עם קצין ❑



כשירויות נדרשות  

בסיום ההכשרה יוסמך לתפקידו על ידי פיקוד העורף והמשרד הממשלתי  , א של פיקוד העורף"מעבר קורס ממונה הג❑

.הממונה על תחום פעילותו

(.מומלץ)חבר הנהלה או עובד בכיר או הממונה על הביטחון או הבטיחות ❑

יהיה פטור  סגנויש לוודא כי , לחילופין)או עובד המוצב ליחידת הריתוק המשקי המפעלית , פטור משירות מילואים❑

(.או  מרותק משקית

.היכרות עם סביבת העורף❑

.התמצאות במערכת ההתגוננות במפעל❑

.עובדיו וכן הלאה, פעילותו, בקיאות במאפייני המפעל❑







א "חובת המפעל למינוי ממונה הג

שתפקידו להכין  "( א"ממונה הג: "להלן)החוק מטיל על בעל מפעל חובת מינוי בעל תפקיד כממונה התגוננות אזרחית ❑

.את המפעל למצבי החירום השונים בהתאם לתרחיש האיום המפעלי ולאתגרים הספציפיים הנובעים ממנו

א"ממונה הג❑

בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית , בעלי מפעלים או מוסדות אחראים להתגוננות האזרחית בתחומם❑

.1973ג"התשל( ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדיהם)ולתקנות ההתגוננות האזרחית 1951א"התשי

חשוב למנות את אחד העובדים הבכירים במפעל כאחראי  , חירום-על מנת להבטיח את התארגנות המפעל לשעת❑

.במרחב( ח"מל)לנושאי החירום במפעל וכאיש קשר לרשויות הייעודיות ולגורמי משק לשעת חירום 



ולהפעלת בעלי  ( מ למנהל המפעל"מ)יש למנות אחראי להפעלת המפעל בשעת חירום , במפעל שבו המנהל חייב גיוס❑

שיהיו מעודכנים בפרטי התכנון והארגון של המפעל בשעת  ( עובדים הפטורים מגיוס)תפקידים קריטיים אחרים 

.חירום

.  'וכוחילוץ קל , א מומלץ להגדיר צוותי חירום נוספים לתחומי כיבוי אש"במסגרת הכנת המפעל לתחום ההג, בנוסף❑



מבנה מערך ההתגוננות במפעלים ובמוסדות

.מערך ההתגוננות במפעל או במוסד נדרש להתבסס על האמצעים ועל כוח האדם שלו בלבד❑

מספר הצוותים שנדרשים לעסוק בנושא והרכבם משתנה בין המפעלים והמוסדות ומותאם בין היתר לאופי המפעל ❑

.או המוסד



. א"בראש מבנה המערך עומד מנהל המפעל או המוסד ובכפוף אליו ממונה הג❑

צוות עזרה ראשונה וצוות טיפול  , צוות תחזוקת מרחבים מוגנים, צוות כיבוי אש, א מוצב סגן"בכפוף לממונה הג❑

.  בעובדים

אם במפעל מוחזקים חומרים מסוכנים יש למנות גם צוות חומרים מסוכנים הכולל חוליית נטרול ואיטום וחוליית ❑

.  הערכת סיכונים

.יש למנות גם צוות חילוץ, במידת הצורך❑



התוקף החוקי-מינוי ממונה התגוננות אזרחית 

למנות עובד לתפקיד מפקד או מפקדים לענייני " מפעל מוסדר"מורות לבעל ( 'פרק ג)תקנות ההתגוננות האזרחית ❑

(.  א"הג)התגוננות אזרחית 

:הוא אחד מאלה" מפעל מוסדר"❑

.10-גם אם מספר העובדים המועסקים הוא פחות מ-במוסד חינוך או בבית חולים . עובדים או יותר10מפעל שבו מועסקים . 1

עובדים והוא נמנה עם סוג מפעלים שהוכרזו על ידי שר הביטחון כמפעלים10-מפעל שבו מועסקים פחות מ. 2

בפעולות המתנהלות בהם או במבנים שבהם הם, בהתחשב בחומרים או בציוד המוחזקים בהם, רגישים

.מתנהלים

.שני מפעלים או יותר המצויים במבנה אחד ושמועסקים בהם ביחד עשרה עובדים או יותר-מפעל משותף . 3



?א"מיהו ממונה הג

(.מומלץ)חבר הנהלה או עובד בכיר או הממונה על הביטחון או הבטיחות • 

יהיה פטור או   שסגנויש לוודא , לחלופין. או עובד המוצב ליחידת הריתוק המשקי המפעלית, פטור משירות מילואים• 

.מרותק משקית

.בעל התמצאות במערכת ההתגוננות במפעל• 

.בעל ידע ובקיאות בכל הנעשה במפעל• 

https://www.oref.org.il/12549-16736-he/pakar.aspx


המלצה  -הרחבת מערך ההתגוננות 

. א"חובת המפעל היא למינוי ממונה הג❑

.  הרחבת מערך ההתגוננות אינו חובה ומהווה בגדר המלצה בלבד❑

.  מערך ההתגוננות במפעל יתבסס על האמצעים ועל כוח האדם שלו בלבד❑

ככל שלא ימונו צוותים אלה יש לוודא קיום כלל המשימות שבאחריות המפעל למוכנות לחירום על ידי בעלי  ❑

.  תפקידים אחרים

.  לגודלם ולהרכבם, המפעל יבנה את הצוותים בהתאם לאופיים❑

.מספר הצוותים והרכבם יהיה שונה בין המפעלים ומותאם בין היתר לאופי המפעל❑



מערך ההתגוננות במפעלים  

–צוות המרחבים המוגנים 

להקמת צוות זה נדרש לשבץ את אנשי האחזקה במפעל בעלי המיומנות בתפעול המערכות העיקריות המצויות במרחב  ❑

(.אוורור וסינון, שאיבה, אינסטלציה, תקשורת, חשמל)המוגן 

מומלץ שלפחות אחד מאנשי הצוות ייבחר מתחנות העבודה או מהאתרים הקרובים ביותר למרחבים המוגנים כדי  ❑

.שיוכל להגיע אליהם ראשון ולהכינם

:ייעוד הצוות

ראש הצוות יונחה  . צוות תחזוקת מרחבים מוגנים אחראי להכנת המקלטים והמרחבים המוגנים ולתחזוקתם❑

מקצועית או מנהלתית על ידי ממונה ההתגוננות האזרחית במפעל או במוסד וידווח לו על כל תקלה או מפגע שיאתר  

.במהלך הבדיקות התקופתיות





–צוות כיבוי אש 

.בעל המפעל ימנה את אחד העובדים כממונה צוות כיבוי האש❑

.ממונה זה ידאג לכשירות ציוד כיבוי האש ולהכשרת הצוות❑

.או במסגרת היחידה הצבאית שבה שירתו, י שירותי הכבאות וההצלה"הצוות יכלול עובדים שעברו הכשרה ע❑

.יש להכשיר את הצוות לייעודו, אם אין במפעל עובדים בעלי הכשרה מוקדמת בכיבוי אש❑

לצוות הכיבוי ימונו עובדים בעלי כושר גופני תקין שאינם סובלים מבעיות בריאות אשר עלולות להפריע להם במילוי  ❑

.תפקידם

.מספר אנשי צוות כיבוי האש שונה בכל מפעל בהתאם לרמת הסיכון שבו ולכמות האנשים❑

.א"מכבאת ההנחיות המפורטות בנדון באחריות המפעל לקבל ❖



:ייעוד הצוות

שנרכשו בהתאם  )צוות כיבוי אש יהווה כוח תגובה מידי לטיפול בשריפות במפעל תוך שימוש באמצעים המקומיים ❑

.עד להגעת כוחות הכיבוי המקומיים או האזוריים( להוראות שירותי הכבאות וההצלה



–צוות עזרה ראשונה 

.  צוות עזרה ראשונה יורכב מעובדים שעברו הכשרה במוסד המורשה להדרכה מטעם משרד הבריאות❑

יש להכשיר  , אם אין במפעל או במוסד עובדים בעלי הכשרה מוקדמת בעזרה ראשונה או שאינם עוברים ריענון שנתי❑

.את הצוות לייעודו

מספר אנשי הצוות המינימלית המומלץ לעזרה ראשונה שונה ממפעל למפעל בהתאם לרמת הסיכון שבו ולכמות  ❖

.האנשים במפעל



:ייעוד הצוות

.הגשת עזרה ראשונה מהירה לנפגעים❑

.א"פינוי נפגעים לפי הנחיות מד❑

(.מוגדר כחובה בחוק ההתגוננות האזרחית)שמירה על כשירות הציוד בהתאם להנחיות ולכמויות לפי התקן ❑



–( מומלץ)סיוע מנטלי –טיפול בעובדים 

.מנהל המפעל או המוסד ימנה את אחד העובדים הבכירים כממונה צוות סיוע לעובדים❑

.בכך תתאפשר גישה נוחה להדרכת העובדים ולהפצת חומרי ההתגוננות-רצוי שעובד זה יהיה מתחום משאבי האנוש ❑

ונציגים  ( השיתוף יוביל בין היתר למחויבות ארגונית בחירום)נציגים מהעובדים , לצוות יצורפו נציגים מההנהלה❑

(.תינתן עדיפות לעובדים סוציאליים)מתחום משאבי האנוש במפעל או במוסד

:ייעוד הצוות

צוות הסיוע לעובדים יפעל להגברת החוסן האישי והארגוני של העובדים ולהגברת מוכנותם ונכונותם למצב החירום  ❑

הגברת  , תמיכת המפעל בצורכי העובדים במצבי החירום, תוך הקניית ביטחון לעובדים באשר להיערכות המפעל

.מוכנותם למצב החירום באמצעות הכנה מוקדמת של פתרונות למשפחות וילדי העובדים

ניהול הטיפול בפיגוע מודל אגף הרווחה לטיפול בפיגועים עיריית ירושלים.pdf


( ס"חומצוות )צוות טיפול בחומרים מסוכנים 

.נדרש להיות מורכב משני אנשי צוות לכל הפחותס"חומצוות 

אנשי הצוות יהיו מתורגלים בתחום הטיפול במוקד אירוע חומרים מסוכנים ויכירו את דרכי הפעולה בתרחישים  ❑

.השונים

.איתוחברי הצוות יהיו בעלי כושר גופני לעלות על ציוד מיגון אישי המתאים לסיכוני החומרים במפעל ולפעול ❑

.במפעלים בעלי רמת סיכון גבוהה בחירום מומלץ איוש רציף של צוות חירום במפעל❑

:ייעוד הצוות

.בהתאם לתרחישים והחומרים הקיימים במפעלס"חומיפעל לטיפול באירוע ס"בחומצוות טיפול ❑



-(מומלץ)( סיוע עצמי ראשוני)ר"סעצוות חילוץ 

עובדי תחזוקה  , בתחום הבניין, במידת האפשר, ימונה על ידי בעל המפעל ויורכב מבעלי מקצוער"סעממונה צוות ❑

.'וכד

.הקמת צוות חילוץ נדרשת במפעלים או במוסדות גדולים או כאלה המחזיקים חומרים מסוכנים❑

:ייעוד הצוות

.יפעל לאיתור לכודים וחילוצם באמצעים העומדים לרשותם בשלב המענה המיידיר"סעצוות ❑







זה חשוב כל  ?למה 

https://www.youtube.com/watch?v=3RFDKpwdbEA&ab_channel=USCSB

https://www.youtube.com/watch?v=3RFDKpwdbEA&ab_channel=USCSB
https://www.youtube.com/watch?v=3RFDKpwdbEA&ab_channel=USCSB


שלבי הטיפול באירוע חירום במפעל  

-שלבי הטיפול באירוע בעורף 

במהלך עימות לאורך כל שגרת החירום ובתום  , טרם עימות: כלל הפעולות לטיפול באירוע חירום ייעשו במספר שלבים

:העימות

יבוצעו כלל ההכנות המתקיימות בשגרה וכן הכנות למעבר  -שלב ההכנות ומעבר משגרה לחירום -לפני עימות ❑

א במפעל לבצע את הפעולות שיאפשרו התנהלות נכונה של המפעל "במצב זה נדרש ממונה הג. משגרה לחירום

.בחירום

הכלת    , פעולות סיוע, לרבות פעולות מצילות חיים, אם התרחש אירוע חירום במפעל יתבצע הטיפול באירוע עצמו❖

.האירוע וחבירה לכוחות נוספים



שלבי הטיפול באירוע חירום במפעל  

מצב זה מתרחש בעת  , יבוצעו פעולות הכרוכות בשגרת החירום-התרחשות אירוע חירום במפעל -במהלך עימות ❑

א לקדם את מוכנות המפעל לקראת אפשרות התממשות  "עלייה ברמת הדריכות הנדרשת לחירום ועל ממונה הג

.אירוע חירום במפעל

הכלת    , פעולות סיוע, לרבות פעולות מצילות חיים, אם התרחש אירוע חירום במפעל יתבצע הטיפול באירוע עצמו❖

.האירוע וחבירה לכוחות נוספים

,  שיקום מנטלי, לרבות שיקום מבנים, מאמצי השיקום וחזרה לשגרה-בסיום אירוע חירום במפעל -לאחר העימות ❑

.הפקת לקחים ותכנון פעולות מניעה



אי אפשר למנוע את האסון הבא

HTTPS://YOUTU.BE/SYRXUH1QCD0

https://youtu.be/sYRXuH1qCd0אי






גורמים צגו משלושה  יו והתנאים  :דרישות 

נית- ן עסק: הרשות העירו ו רישי באמצעות לקבלת 

והצלה- רשות הכבאות 

להגנת הסביבה- רעלים: המשרד  באמצעות התנאים להיתר 

פועלות בתאום מלא***    יות אלה  ***רשו



מפעלים  )לתקנות רישוי עסקים 4תקנה ( מפעלים מסוכנים)בניית תיק מפעל לפי תקנות רישוי עסקים •

להכין ולהחזיק  , כהגדרתו בתקנות, מחייבת את בעליו או מנהלו של מפעל מסוכן,1993–ג"התשנ, (מסוכנים

העלולות להתרחש במפעל ולהוות סכנה לבני אדם  , תיק מפעל לטיפול במקרים של תקלות ותקריות

.  ולסביבה

. כי העתק תיק המפעל יימסר לרשות הרישוי ויעודכן מזמן לזמן, עוד נקבע•

אשר על בסיסה נתבקשו רשויות  , פורסמה תבנית תיק מפעל05.06.1997ל משרד הפנים מיום "בחוזר מנכ•

.  הרישוי המקומיות לדרוש ממפעלים מסוכנים להכין את תיקי המפעל בהתאם לחובה שבדין

י עסקים  רישו לפי תקנות  (  מפעלים מסוכנים)תבנית תיק מפעל 

תיק מפעל חוזר מנכל 2020.pdf


,  מפורסמת בזאת תבנית תיק מפעל חדשה, בשל חלוף הזמן ושינויים מקצועיים בתחום ההיערכות לחירום•

בתיאום עם הגורמים המקצועיים , אשר נכתבה על ידי היחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים

הרווחה והשירותים  , משרד העבודה, פיקוד העורף, הרשות הארצית לכבאות והצלה, במשרד להגנת הסביבה

.  משרד הבריאות ומשטרת ישראל, החברתיים

.  אושרה התבנית על ידי הוועדה הבין משרדית לרישוי עסקים, בהמשך לכך



תוך התמקדות בשלב התגובה  , תבנית תיק המפעל החדשה על נספחיה מפרטת את כלל שלבי הטיפול באירוע•

.  המיידית

.  05.06.1997היא מחליפה ומבטלת את התבנית הקודמת מיום •

רשויות הרישוי המקומיות מתבקשות להביא את תבנית תיק המפעל החדשה לידיעת כלל המפעלים  •

,  המסוכנים הקיימים בתחומן וכן להורות למפעלים מסוכנים המחזיקים בתיק מפעל על פי המתכונת הישנה

.שנים לכל המאוחר3לעדכן את תיק המפעל על פי התבנית החדשה בתוך 

8/2020ל "חוזר מנכ•

תיק מפעל חוזר מנכל 2020.pdf


האגף לחומרים מסוכנים–פעילות המשרד להגנת הסביבה -תיק מפעל  ➢

.  1993–ג"התשנ, (מפעלים מסוכנים)לתקנות רישוי עסקים 4כנדרש בתקנה ❑

תיק מפעל

33412ImageFile3.pdf


:פוטנציאל הסיכון והאיום•

.  לרכוש או לסביבה, לצומח, לחי, נוזלים או גזים אשר עשויים להזיק לאדם, חומרים מסוכנים הם מוצקים❑

מאחסנים ומשנעים כמויות גדולות של  , משתמשים, מתקנים ובתי עסק המייצרים, ברחבי המדינה מצויים מפעלים❑

.חומרים מסוכנים

או של תקרית בטיחות  של תאונה , למרות הפעילות בתחום המניעה ייתכנו מקרים של התרחשות בלתי מבוקרת❑

התאיידות או דליקה שמעורב בה חומר מסוכן הגורמת או העלולה לגרום סיכון  , פיצוץ, פיזור, דליפה, שפך: כדוגמת

"(.אירוע חומרים מסוכנים: "להלן)לאדם ולסביבה 

תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת

עי חומרים מסוכנים במדינת ישראל באירו הטיפול 

תפיסת ההפעלה המבצעית המשולבת הטיפול באירועי חומרים מסוכנים במדינת ישראל המשרד לביטחון הפנים 2017.pdf


.  את החומרים המסוכנים ניתן לסווג בכמה אופנים❑

:מקובל לסווג באורח ראשוני לשתי קבוצות עיקריות לפי מאפיין הסיכון הפוטנציאלי הנשקף מהחומר❑

חומרים רעילים❖

חומרים דליקים ומתפוצצים❖



שלבי ההיערכות והטיפול באירוע חומרים מסוכנים

:שלבים5כוללת ס"חומההיערכות והטיפול באירוע ❑

שלב ההכנות❖

שלב התגובה המיידית❖

שלב המענה הראשוני❖

שלב המענה המשלים❖

שלב השיקום❖



שלב ההכנות. 1

:בשלב ההכנות מתבצעות פעולות כגון❑

הכנת המערכות✓

פיקוח, הנחיה, מניעה-על פי תחומי אחריותו וסמכויותיו , פעולות של כל אחד מהגופים✓

תיק מפעל/ הכנת תיקי שטח ✓

אחרים הנוטלים חלק בטיפול באירועפנים ארגוניים ובשיתוף פעולה עם גופים –ביצוע תרגילים ואימונים ✓

הכשרה ושימור כשירות הכוחות, הדרכה✓

הצטיידות✓

תיק מפעל חוזר מנכל 2020.pdf
../07-0129 פינוי מבני הטכניון באירועי חירום.pdf
file:///D:/טכניון/הדרכות/תשעח/קורס צוותי חירוםERT/סיכום/אימון הקמה צוות חירום טכניון נובמבר 2017 סיכום.pptx


:י תיק אימון"דוגמא לתכנים ותרגולים עפ

במטףאשכיבוי

במיםאשכיבוי

גדול/קטןס"חומבשפךטיפול

גז/כימי/עשןמוקףממקוםאדםחילוץ

פ"מנתרגול

(דפיברילטורכולל)החייאה+ראשונהעזרה

:הנושאים המרכזיים שהועברו

  הצגה והדרכת ערכת שפך

  הצגה והדרכת ערכת חבקי מתכת לאיטום דליפת גזים

  הצגה והדרכת ערכת טריזים לאיטום חביות

 פ"מנהצגה והדרכת

הצגה והדגמת תרמיל חובש ואלונקת פינוי

הצגה והדגמת ציוד לשאיבת אדים ועשן

הצגה והדגמת בהפעלת גנראטור







שלב התגובה המיידית. 2

תוך  , (כמו צוותי המפעל)על ידי כל גורם זמין באזור התקרית, בשלב התגובה המיידית מתבצע המענה המיידי לאירוע❑

הכנסת כוחות נוספים לכוננות ועד למימוש האחריות של מפקד  , הזעקת כוחות רלוונטיים מקרב המגיבים הראשונים

.האירוע בזירה

.  שלב התגובה המיידית מתחיל עם קבלת הדיווח והזנקת כוחות התגובה הראשונים❑

. ס"חומבשלב זה מוכרז האירוע כאירוע ❑

.ההכרזה יכולה להתבצע לפני הזנקת הכוחות או תוך כדי הטיפול והמענה המיידי לאירוע❑

איסוף  , פעולות להכלת מוקד האירוע, פעולות ניטור, במהלך שלב זה מבצעים הכוחות פעולות חילוץ והצלה ראשוניות❑

.ביצוע הערכת סיכונים ראשונית והפעלת כוחות תגבור בהתאם לצורך, נתונים לצורך הערכת מצב



(:לא בהכרח לפי סדר כרונולוגי)דוגמות לסוגי הפעולות המבוצעות ❑

באירוע המתרחש במפעל או בשינוע, הזנקת צוות חירום מפעלי✓

מתן מענה ראשוני על ידי צוותי המפעל✓

או בהתרחשותוס"חומלגבי אפשרות של אירוע , ה"כב/ א "מד/ י "הודעה למוקד מ, במקביל✓

בידוד ראשוני של אזור האירוע והרחקת עוברים ושבים✓

פעולות מידיות לייצוב האירוע✓

התמגנות✓

חילוץ נפגעים✓

איסוף מידע ראשוני וכיוצא בזה✓



שלב המענה הראשוני. 3

שינוי או שיפור מערך  , ניטור, חילוץ והצלה של לכודים, כיבוי שריפות: בשלב המענה הראשוני נעשות פעולות כגון❑

.גיבוש המלצות הנוגעות להתנהגות האוכלוסייה, הערכת סיכונים, הכלת המוקד, בידוד אזור הפעולה, החסימות

אוספים נתונים מטאורולוגיים ומבצעים הערכת  , ולזיהוי החומרים המסוכנים ולניטורםבשלב זה פועלים גם לגילוי ❑

.  סיכונים מקורבת

והמלצות לשיטת הטיפול בזירת  , ניתן לגבש המלצות להמשך הטיפול באוכלוסייה שבסיכון, על בסיס נתונים אלו❑

.ס"החומאירוע 



(:לא בהכרח לפי סדר כרונולוגי)הראשוני הוא סיכום הפעולות הנעשות בשלב המענה ❑

השלמת ריכוז כוחות✓

הסיכוןבאיזוריוניטור חומרים ( ז"גו)זיהוי , גילוי✓

(בשלב ראשון הערכה מקורבת)הערכה מקצועית של סיכונים ✓

(או בידוד האזור/פינוי ו, הסתגרות: כגון)מתן הנחיות משלימות לאוכלוסייה ✓

כנגזרת מהערכת הסיכונים, אחוד( ק"חפ)לרבות קביעת מיקום חדר פיקוד קדמי , ארגון ראשוני של הזירה✓

המשך פעולות חילוץ והצלה✓



(:לא בהכרח לפי סדר כרונולוגי)הראשוני הוא סיכום הפעולות הנעשות בשלב המענה ❑

הגשת טיפול רפואי ופינוי לבתי חולים✓

בידוד אזור הפעולה✓

הערכת מצב והחלטת החלטות✓

הערכה דינמית ועדכנית של סיכונים✓

ריכוז חללים וזיהוי ראשוני✓



שלב המענה הראשוני. 3

שינוי או שיפור מערך  , ניטור, חילוץ והצלה של לכודים, כיבוי שריפות: בשלב המענה הראשוני נעשות פעולות כגון❑

.גיבוש המלצות הנוגעות להתנהגות האוכלוסייה, הערכת סיכונים, הכלת המוקד, בידוד אזור הפעולה, החסימות

אוספים נתונים מטאורולוגיים ומבצעים הערכת  , ולזיהוי החומרים המסוכנים ולניטורםבשלב זה פועלים גם לגילוי ❑

.  סיכונים מקורבת

והמלצות לשיטת הטיפול בזירת אירוע  , ניתן לגבש המלצות להמשך הטיפול באוכלוסייה שבסיכון, על בסיס נתונים אלו❑

.ס"החומ



שלב המענה המשלים. 4

בדגש על ניטור והערכה , בשלב המענה המשלים מסתיימות פעולות הטיפול במוקד ונמשכות שאר הפעולות הנדרשות❑

שינוי  , שינוי בעוצמת המקור: כגון, הערכת סיכונים נעשית מעת לעת בהתאם לשינויים בזירה)דינאמית של סיכונים 

(.  בתנאים המטאורולוגיים

.מבוצעות פעולות לתיקון תשתיות חיוניות ומתוכננות פעולות לקראת החזרת המצב לקדמותו, כמו כן❑



שלב השיקום. 5

נערך תחקיר  , נערכת בקרת נזקים, במהלך שלב השיקום מתבצעות פעולות לקראת החזרת הכוחות לכשירות ולכוננות❑

.ומופקים לקחים

.מפונה בתום האירוע כחלק מסילוק המפגע, כל ציוד המיגון שהזדהם ואינו ניתן לטיהור❑

.תחקור האירועים ותהליך הפקת הלקחים הם מרכיבים חשובים בבניית הארגון❑

.בעוד הפרטים ניתנים לשחזור מהיר ומדויק, יש לשאוף שכל אירוע יתוחקר מיד לאחר סיומו, ככלל❑



:על התחקיר להתבצע בשני מישורים❑

–תחקיר מבצעי ✓

.ובו ישתתפו נציגי כלל הגורמים והגופים שפעלו במהלך האירוע, באחריות מפקד האירוע❖

.יוצגו בו הלקחים הנוגעים לפעילות המשותפת במהלך האירוע❖

–תחקיר פנים ארגוני ❑

.בהתאם לנהליו הפנימים, של כל אחד מהגורמים והגופים שפעלו באירוע❖



מתודולוגיות תחקיר

.  קיימות מתודולוגיות שונות לעריכת תחקיר❑

חשוב שכל ארגון וכל גוף יתאים לעצמו שיטות התואמות לאופי פעילותו כדי לאפשר למידה ומוכנות טובה  , לפיכך❑

.יותר לטיפול באירוע הבא

.הוא שיקום התשתיות והסביבה, החורג מהטיפול המבצעי הישיר, היבט נוסף של שלב השיקום❑

.  זמן ממושכיםקבועישלב זה עשוי להתפרס על פני ❖

האחריות לפעולות האלה אינה מוטלת על כוחות המענה המבצעיים



פיקוד ושליטה





























































היערכות לחירום–פיקוד העורףמינשר

פיקוד העורף. מינשר היערכות למצבי חירום.pdf


היערכות לחירום–פיקוד העורףמינשר

https://www.oref.org.il/12629-17891-he/Pakar.aspx

פיקוד העורף. מינשר היערכות למצבי חירום.pdf
https://www.oref.org.il/12629-17891-he/Pakar.aspx


שלבי הטיפול באירוע חירום במפעל  

בסיום אירוע חירום במפעל  -לאחר העימות 

:א"ממונה הג

.תחקור האירוע❑

.הטמעת הלקחים בתהליך הלמידה של הצוותים, פרסום מסקנות ולקחים❑

.החזרת כל הציוד לכשירות מלאה❑

.ביצוע בדיקת תשתיות של האזור הפגוע❑

.הצבת שמירה ומניעת גישה למקומות מסוכנים❑





:הכשרות והסמכות בניהול מצבי חירום, לימודים

(בניהול מצבי חירום ואסון.M.DM)תואר מוסמך -בית הספר לבריאות הציבור –אוניברסיטת תל אביב 

https://med.tau.ac.il/emergex

https://www.wincol.ac.il/?section=2340-המרכז לניהול וביטחון –בוינגייטהמכללה האקדמית 

https://med.tau.ac.il/emergex
https://www.wincol.ac.il/?section=2340



