
 

 
 

 י"ט חשון, תש"פ             
 2019נובמבר,  17                                

 דגשים בהפעלת מד"א בגזרת הר חברון

 ייחודיים:מאפיינים 
למעלה משעה נסיעה מקצה משטח מדינת ישראל.  5%קמ"ר,  1000שטח גיאוגרפי גדול מאוד )

 לקצה(.גזרה 
 מורכבות ביטחונית עם משמעות גם באירועי שגרה )תאונות דרכים(.

 אירועי פח"ע.
 ממשקים וגורמי חבירה רבים )מד"א, צה"ל, מ"י, סהר אדום(.

 , מבצעים חטמ"ר, מרחב ירושלים, מרחב לכיש(.4ניהול אירוע מול מוקדים מקבילים )מוקד 
 באזורים רבים בגזרה. והתקשורת פערי קליטה בכל רשתות הקשר

 
 חברון(:-סד"כ מד"א נגב בגזרה )לא כולל קריית ארבע

 )מסנסנה בדרום ועד אדורה בצפון(, אמבולנסים הפרושים בגזרה 14
 אט"ן. 2 .א
 ציר מזרחי, ציר מערבי, ציר חוצה יהודה(.גני ירי )ממו 3 .ב
 אמבולנסים לבנים )חלקם "משופרים"(. 9 .ג

 
 הפעלה:ה שיטת

  (:מענה ראשוני )כונני תגובה מיידית

 BLS/ ערכת  BLSבעלי הכשרה רפואית המתגוררים באזור וברשותם ציוד רפואי )ערכת 

( בהתאם להכשרתם )חובש / אחות / פאראמדיק ALSכולל דפיברילטור ואפיפן / ערכת -משופרת

 (.POC/ רופא(, ומצוידים באמצעי הזנקה )אפליקצייה / מכשיר 

כונני תגובה מיידית, הפרושים לאורך כל הגזרה ותפקידם לתת מענה  100למעלה מ -בגזרה
 עד להגעת האמבולנס, וכן לסייע בהמשך הטיפול לאחר הגעת האמבולנס.

 ם(:מענה משלים )אמבולנסי
ע"מ לתת מרבית האמבולנסים מופעלים ע"י מתנדבים, בהתאם לזמינות ולאיוש בזמן אמת. 

: אמבולנס 24/7כוננים  2המועצה מחזיקה -מענה בכל שעות היממה ולא להסתמך על מתנדבים
אחד שנותן מענה לגזרת 'הציר המערבי' )בד"כ מופעל מעתניאל(, ואמבולנס נוסף שנותן מענה 

 זרחי' )בד"כ מופעל מכרמל(. לגזרת 'הציר המ
זמין -אמבולנסים אלו מופעלים כברירת המחדל בזמן אירוע, אלא אם אמבולנס יישובי קרוב יותר

 ויכול לצאת.
  (:מענה מתקדם )אט"ן

מוזנק מרחוק  יוזנק אט"ן לאירוע, במידה והאט"ן-באירוע שהוגדר ע"י המוקד כ"אירוע אט"ן"
 יוזנק במקביל אמבולנס לבן קרוב כמענה עד להגעת האט"ן.-והאירוע מסכן חיים

המועצה מפעילה אט"ן במרבית ימות השבוע, שתופס כוננות ממרכז הגזרה )מיתרים( / מציר 
 מזרחי )כרמל( / מציר מערבי )עתניאל(.

-מצפון / קריית גת-ארבעיוזנק אט"ן מרוחק )קריית -כאשר אט"ן המועצה לא מאוייש / תפוס
 מדרום(.-ממזרח / באר שבע-ממערב / ערד

 בנוסף, טנ"צ מאוייש באופן קבוע בחטמ"ר ומוזנק בהתאם לצורך.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 זנקה:ה

בטלפון  המוקד יעלה-תחומי היישובים )למעט פח"ע / חוסר הכרה / פציעה קשה( בתוךמקרה 

מול הנהג הכונן הקרוב לאירוע ויזניק אותו. המשך ההתנהלות תתבצע כרגיל  האישי POCב  /

 אישי / טלפון. POCאבלט / קשר מד"א / בט

המוקד -לתחומי היישובים )לרבות תאונה קלה( / פח"ע / חוסר הכרה / פציעה קשה מחוץמקרה 

. עם "ן( ויזניק את הנהג הכונן הקרוב / אט)קבוצת "דרום הר חברון" הקבוצתי POCב  יזניק

יוחלט האם ניתן לרדת מהתדר הקבוצתי ולעבור -הגעת צוות ראשון למקום והעברת דיווח
 (./ חפ"ק מנהל רפואה תורןבאחריות להתנהל באישי )

די של , והן לצורך חיבור מייגובה של צוות קרוב*הפעלה קבוצתית הינה קריטית. הן לצורך ת
א לשמור על הקבוצה שקטה רלוונטי. מאידך, השאיפה הי ה והאג"מ באירועגורמי האבטח

ויוכרז "ירידה / טאבלט / קשר מד"א הדיווחים יעברו לאישי -ומבצעית, ולכן ברגע שאין צורך
 מקבוצתי".

 POCחובה על כלל מחזיקי מכשירי ה -ע"מ לאפשר הפעלת קבוצה מבצעית ורלוונטית

 ולדווח רק מה שרלוונטי לאירוע ולכולם!לחשוב לפני כל דיווח בקבוצה, 
 

 משמעת קשר בקבוצת "דרום הר חברון":
ימשיך להתנהל בקבוצתי עד להודעה על ירידה -אירוע שהוגדר ע"י המוקד כפועל בקבוצתי

 מקבוצתי. 
יעבירו -ואמבולנסים)מוקד / מנהל רפואה תורן /תורן רפואה חטיבה / חפ"ק( בעלי תפקידים 

ע"פ הצורך, כתחליף למה שהיו נוהגים בקשר מד"א )לרבות: במקום, מפנה,  דיווחים ועדכונים
 וכו'(.

ככלל, כונני תגובה מיידית ותאג"דים לא אמורים -כונני תגובה מיידית וכוחות נוספים )חר"פ(
לדבר בקבוצה אלא רק להתעדכן ממנה לגבי האירוע והפרטים, למעט במקרה והם מגיעים 

"תאג"ד -העביר דיווח ראשוני על אופי ומהות האירוע )לדוג'לאירוע ראשונים ונדרשים ל
נפגעים מתוכם אחד מחוסר   3כלי רכב, במקום  2עתניאל במקום, מדובר על תאונה קשה בין 

 הכרה, לכוד"(.
של ראש  המשך הדיווחים וההתנהלות מתבצעת על ידו-יודגש שעם הגעת אמבולנס למקום

מצב בו מספר גורמים מעבירים דיווחים למוקד  בלבד, זאת ע"מ למנוע הצוות באמבולנס
מפנה את הכונן להמשך התעסקות בטיפול הרפואי -שמגיע במקביל. תמיד, אמבולנס

 ובאחריות ראש הצוות באמבולנס לעמוד בקשר מול המוקד להמשך דיווח.
 

 קבוצות וואצאפ מבצעיות:
יבוי )עבור כונן שלא קיבל מבצעי" נועדה לשמש ג-קבוצת "כונני מד"א הר חברון-קבוצה כללית

הודעה באפליקצייה( לעדכון בכל אירוע המוגדר כ"רגיל דחוף" ומעלה בגזרה. בקבוצה ישלח 
מהות המקרה )"קוצר נשימה"(, מיקום )"סוסיא"(, ובשאיפה גם מהיכן יוצא אמבולנס / אט"ן 

א רלוונטי ע"מ לאפשר לכונן להפעיל שיקול דעת האם הו-)"אמבולנס מיתיר, אט"ן מעשהאל"(
יקבל הכונן ממוקד כוננים -מס' בית וכו'(לאירוע )בהתאם לאופי והמרחק(. שאר הפרטים )

 בשיחה אישית.
 הוא ישלח בקבוצה )"אין צורך בנוספים" / "החייאה במקום"(.-במידה ויהיה עדכון מהותי

מקרה / קבוצת "רפואה...מבצעי" נועדה לעדכונים בתוך הצוות היישובי בזמן -קבוצה יישובית
 הזנקת אמבולנס.

קבוצות אלו לא מחליפות בשום אופן את ההתנהלות הרגילה והסדורה מול המוקדים, 
 מול מוקד כוננים!-מול המוקד המרחבי, כונן תגובה מיידית-אמבולנס

 
 מנהל רפואה תורן:

 ./ אבינעם סמוטריץ( משה לבבוקר, עם הכוננים הציריים )אלישיב אמתי /  יוגדר בכל
תפקידו לחבר בין המערכת הרפואית למערכת הביטחונית אג"מית / גורמי הרפואה הצה"ליים 

להוות כתובת למוקד ו, )בתאום מול מוקד נגב( בגזרה / סהר אדום, לנהל אירועים חריגים
 להתייעצויות ושאלות בגזרה.  

 


