
  

  

  

  

  06.16.06  נוהל מס':  קוב� נוהלי מד"א

  25.07.2016מתארי�:   4מהדורה מס':   הפעלה    פרק:

  עמודי!  3  מתו�  1  עמוד מס'  גרהבשהפעלה   פרק משנה:
  

   לחילו� ופינוי נפגעי! צבאיהזעקת מסוק 
  

  
  כללי  .1
  

  לרשות צה"ל עומדי� מסוקי� לחילו	 ופינוי רפואי.
  צור� חילו	 ופינוי רפואי של נפגעי�.מד"א רשאי להיעזר במער� זה ל

  
  
  המטרה  .2
  

  להגדיר את עקרונות ההפעלה והשיטה להזעקת מסוק צה"ל על ידי צוותי מד"א.
  
  
  סמכות  .3
  

לאירוע, היא של איש הצוות הבכיר  איצב מד"א סיוע של מסוקהסמכות לדרוש ממוקד     3.1
   נפגעי�.באירוע ע� נפגעי� בודדי�, או של מפקד מד"א באירוע רב 

       
  

הארצי המוקד להזעיק מסוק מצה"ל היא של להעמדת מסוק צבאי בכוננות /  האחריות  3.2
  .קשל"ט מסוקי�מול  במד"א

 

/  מסוק בכוננותהעמדת  מהמוקד הארצי רשאי לבקש המרחבי די המשמרת במוקאחרא  3.3
באופי  עפ"י שיקול דעתו עוד קוד� להגעת כוחות מד"א למקו� האירוע בהתחשב הזנקה
אחראי המשמרת במוקד הארצי רשאי להעמיד ע, מיקומו והערכת מס' הנפגעי�. האירו

מסוק בכוננות או להזניק מסוק עפ''י שיקול דעתו והמידע המתקבל מהגורמי� השוני�. 
לקשל"ט  תועבר דר� המוקד הארצי בלבד לקיצור או להזנקת המסוק הצבאי הבקשה
  . מסוקי�

  
  הגדרת האירועי! להזעקת מסוק   .4
  

שטח, ישקול הזנקת מסוק צבאי לכל אירוע בכפו% להנחיות בצוות מד''א, בי$ במוקד ובי$   4.1
פעיל את מסוק מד"א לטובת האירוע, או כאשר נדרש משרד הבריאות  כאשר לא נית$ לה

  יותר ממסוק פינוי אחד.
  

ו	 מרכב וזמ$ הגעת רכבי , במקרי� בה� נדרש חיללסיוע בחילו	 נפגעי� (מתהו�, מוואדי   4.2
  וכו'). החילו	 עלול להתאר�

  
ח זמ$ הפינוי המוסק לביה" ) עפ"י שיקול דעתו של איש הצוות הבכיר המטפל בנפגע   4.3

  /אט"$).יהיה קצר מהפינוי באמבולנסהמתאי� לסוג הפגיעה 
  
  צור� בתגבור באמצעי טיפול ופינוי לנפגעי� דחופי�.  4.4  

  
לקחת בחשבו$ את מש� הזמ$ הכולל עד להגעתו לאירוע ועד להבאת בכל הזעקת מסוק יש   4.5

לאירוע , זמ$ חילו	/  הדק' מרגע בקשה עד עליה לאוויר, זמ$ טיס 15( כ  הנפגע לביה"ח
  .           קרקע בחבירה, זמ$ טיסה לביה"ח וזמ$ פינוי ממנחת למיו$)המתנה על ה
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  השיטה  .5
  

או המוקד הארצי מפקד מד"א באר"$ , איש הצוות הבכיר באירוע העלאת הבקשה ע"י  5.1
  וני� הבאי�: להזעיק מסוק מצה"ל תכלול את הנת

  
  UTM ED50 נ.צ בפורמט+  מיקו� מדויק של האירוע.  5.1.1

  
  .(כולל נפגעי� לכודי�) מספר הנפגעי� באירוע ומצב�  5.1.2

  
  המצאות ילדי� בי$ הנפגעי�.  5.1.3

  
  .או פינויו/לחילו	 מסוק ההא� נדרש   5.1.4

  
  חשמל וכו'). , חוטי(שריפה ומכשולי טיסהסיכוני� סביבתיי� במקו� האירוע   5.1.5

 

 וכינוי  הקשר של י (א� יש ברשות צוות מד"א במקו�)מספר טלפו$ סלולאר 5.1.6
 .האמב' הראשו$ באירוע

  

  האזרחי.מסוק הא� שוגר לאירוע ג�  5.1.7
  

 )את הנתוני� שהוזכרו בסעי% לעיל יעביר את הדרישה למסוק (הכוללת מוקד מד"א ארצי  5.2
  לקשל"ט  מסוקי� בחה"א 

  
סוג מוקד הארצי יתעדכ$ מרמשל"ט (ראש מרכז שליטה) בחה"א, בבמידת האפשר, ה  5.3

זמ$ המשוער המסוק (ינשו%/ יסעור), אות הקריאה בקשר, המקו� ממנו הוזנק המסוק, ה
(זה האחרו$ יעביר את העדכו$  מרחביויעדכ$ בהתא� את המוקד ה ,רועלהגעת המסוק לאי

  לאיש הצוות הבכיר באירוע/מפקד מד"א באר"$).
  

א� ביקש איש הצוות הבכיר באירוע/מפקד מד"א באר"$ לבטל את הזעקת המסוק, יעביר   5.4
  את בקשת הביטול לקשל"ט מסוקי� בחה"אארצי מוקד מד"א 

  
  
  מד"אל צה"ל מסוקבי' חבירה בקשר   .6
  

בנוס% על האפשרות לתקשורת טלפונית בי$ המסוק לצוות מד"א (א� יש בידי הצוות  טלפו$ 
 )ארצי  גל מד"אב ושידור ביכולת האזנהסלולארי), מצוידי� המסוקי� המיועדי� לפינוי נפגעי� 

   . 2גל 
  

  בשגרה, לאחר הזנקת מסוק לחבירה ינקטו הפעולות הבאות:  6.1
  

, התואמי� את 2קצי$ המשמרת במוקד הארצי יוודא פתיחת ממסרי קשר על גל   6.1.1
מסלולו של המסוק הצבאי, מרגע ההמראה ועד לנחיתה ביעד הפינוי, בהתא� 

  וי. למקו� ממנו יוזנק המסוק, מיקו� האירוע ויעד הפינ
                      

על יציאה  , ידווח2הארצי בגל ארצי צוות המסוק הצבאי יצור קשר ע� המוקד    6.1.2
ע� הצוות הקרקעי וזמ$ הגעה משוער לנקודת מבוקשת לאירוע, נקודת חבירה 

 כינוי  הקשר שלעל  החבירה. המוקד הארצי ידווח לצוות המסוק הצבאי
  לנקודת החבירה. נס של האמבולהרלוונטי ועל הגעתו  האמבולנס

  
יוודא המוקד הארצי ככל שאמבולנס התחיל בנסיעה לכיוו$ חבירה ע� מסוק,   6.1.3

, לטובת עבודה בסיוע המוקד המרחבי 2בשטח להאזנה על גל  העברת האמבולנס
  וחבירה אליו. ברשת הקשר מול המסוק הצבאי ישירה 
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י משלי� לגבי הנפגעי� אות� צוות המסוק או קשל"ט מסוקי� יעבירו דיווח רפוא  6.1.4
מפנה המסוק הצבאי ויעדכנו את המוקד הארצי לגבי הצור� בסיוע בקליטת� של 

אמב' למנחת כולל שליחת קי� טר� הגעת המסוק למנחת ביה"ח (הנפגעי� המוס
  ייעודית בביה"ח), במידת הצור�. יה"ח, הודעה לבי"ח, הודעה למחלקה ב

  
  המוקד הארצי.  מול 2פעל המסוק בגל באר"$, י  6.2

  
: זמ$ יציאה לאירוע, זמ$ ארצי 2 וות המסוק ידווח למוקד הארצי בגלבכל מקרה, צ  6.3

  נחיתה, זמ$ תחילת פינוי הנפגעי� ויעד פינוי.
  

ולנפגעי�. בשל יחבור לצוותי מד"א שעל הקרקע פאראמדיק מהמסוק ירד מהמסוק ו   6.4
הפאראמדיק ביצוע הטיפולי� ול מגבלות הטיפול במסוק במהל� הטסת הנפגע, ישק

 הנדרשי� טר� הטסתו.

 

  התקרבות צוותי מד"א שעל הקרקע למסוק תהיה א� ורק בלווי איש צוות    6.4.1    
 .אוויר מהמסוק      

  לא יעבור אד� את סנפירי הזנב של המסוק אל עבר רוטור  בשו� מקרה      
  סכנת מוות! )המסוק       

  
  לצוות המסוק, יעדכ$ צוות האמבולנס/אט"$ את בהעברת החולה/נפגע   6.4.2    
  צוות המסוק על מצב המטופל (בע"פ ובכתב) ויעביר לידי צוות המסוק את       
 חפצי המטופל.      

  
חל איסור מוחלט לכוו$ תאורה ישירות אל השמיי�, או לכיוו$ הטייס  ) בלילה   6.4.3    
  את המסוק בלילה. כאשר המסוק על הקרקע. כמו כ$, חל איסור מוחלט לצל�      

  
  

  
  רישו! ודיווח  .7
  

רישו� ודיווח  ) 06.12.08עפ"י "נוהל מס'  צבאי המוקד האזורי/הארצי ידווח על הזעקת מסוק
  אירועי�"
  

  
  תחולה ותוק(  .8
  

  הנוהל חל על כל עובדי ומתנדבי מד"א.  8.1
  

  סומו.והוא תק% מעת פר  01.06.2008מיו�  06.16.06הנוהל מחלי% את נוהל מס'   8.2
  


