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שת"פ עם התאחדות התעשייניים בנושא פיתוח השתלמויות בנושא הטיפול המשולב הנדון: 
 באירועי חומ"ס

 
 
 רקע: .1

 תפיסתיתנהל על פי הטיפול באירוע חומ"ס  02.11.8105מיום  8571על פי החלטת ממשלה מס'  .א
 משולבת.פעלה ה

משולב עבור כל הטיפול בנושא המקיים השתלמויות  בכבאות והצלה לישראלביה"ס לחומ"ס 
תפיסת ההפעלה לימוד  נהמטרת ההשתלמויות הי .הגופים המעורבים במענה לאירועי חומ"ס

הגופים המעורבים במענה תיאום בין השיתוף והותרגול אחידה מקצועית המשולבת ע"י יצירת שפה 
 לאירוע חומ"ס.

 
 ים:באגופים ההשתלמויות אלה מיועדות ל

  משטרה, מד"א, כב"ה, פקע"ר –גופי החירום 

  צה"למשנעיםמפעלים,  –מחזיקי חומ"ס , 

  רשויות מקומיות, איגודי ערים לאיה"ס –גופים אזרחיים 

 להגנ"סהמשרד  – משרדי ממשלה 

 
 תהליך של שיפור ושדרוג ההשתלמויות. כיום, מבצע ביה"ס לחומ"ס .ב

לשם כך, אנו מבצעים תהליך של ניתוח ומיפוי צרכים של הגופים השונים ונפגשים עם נציגי גופי 
 החירום והגופים האזרחים הרלוונטיים.

 
גובשו מספר שבוצעה עד כה לאור מיפוי הצרכים  -וי סוגי ההשתלמויות לטיפול משולב מיפ .2

 השתלמויות:
 ימים 3 – אחודהשתלמות דרג בכיר/ חפ"ק  .א

 תכנים מרכזיים:

 מאפייני אירוע חומ"ס מורכב 

 תפקיד כל גוף באירוע חומ"ס + תצוגת תכלית 

 אופן הטיפול המשולב 

 יםפו"ש משולב 

 תחקיר אירוע משולב 

 

 חד יומי -ראשוני אחוד השתלמות דרג זוטר/חפ"ק .ב
 תכנים מרכזיים:

 מאפייני אירוע חומ"ס פשוט 

  חומ"ס משולב: מ"י, כב"ה, מד"א, מחזיק חומ"סתפקיד הגופים המגיבים באירוע 

  ראשוניחפ"ק  –אופן הטיפול המשולב 

 תרגול פו"ש משולבים 

 -בלמ"ס-
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 חד יומי – במהלך אירוע חומ"ס טיפול באוכלוסייה .ג

 תכנים מרכזיים:

  סיכוניםההערכת משמעויות  

 יהיקשר / עדכון האוכלוס 

 היריכוזי אוכלוסי 

 פינוי 

 הסתגרות 

 התנהגות אוכלוסייה במצבי לחץ 
 
 פיתוחבשלבי  – חד יומי – טיפול במוקד ובסביבה .ד

 תכנים מרכזיים:

  יק חומ"סבין כב"ה למחז אירועבמוקד ה : שת"פ נדרשטיפול במוקד –הכלה 

  ושת"פ נדרש בין כב"ה למשרד להגנ"ס לאור  השפעות סביבתיות של שיטות ההכלה השונות
 ההשפעות הסביבתיות

 ס"מחזיק חומ"ס + המשרד להג – סיום הכלה 

 
 מחזיקי חומ"ס התאחדות התעשיינים: –תיאום ציפיות ומיפוי צרכים  .3

על מנת להגדיר במדויק את הצרכים של מחזיקי החומ"ס )מפעלים, משנעים(, במהלך אירוע חומ"ס 
נבקש לקיים פגישה משותפת עמכם ועם נציגי מהתעשייה בכלל ובמסגרת השתלמות משולבת בפרט, 

ולקבל  בהשתלמויות שהוצגו לעיל, בדגש להשתלמות בנושא הטיפול במוקד ובסביבהלדון  יתהכימ
 התייחסות לנקודות הבאות:

o  מה עבד טוב, בשיתוף הפעולה עם גופי  –לקחים מרכזיים מאירועים בהם הייתם שותפים בעבר
 החירום ומה מומלץ לשפר?

o ?מה הציפיות של צוות המפעל מגופי החירום לאורך שלבי הטיפול באירוע חומ"ס 

o ?איזה מידע חשוב לכם לקבל על מנת לבצע את תפקידכם, בעת אירוע חומ"ס, בצורה מיטבית 

o  לדעתכם גופי החירום אינם מבינים / יודעים לגבי התנהלות המפעלים בעת אירוע חירום מה
 וחשוב שהם ידעו ויכירו?

 
יאפשר לנו לבנות השתלמויות אפקטיביות ומשמעותיות יותר שיאפשרו  שיתוף בידע ובתובנות שלכם .4

 שיתוף פעולה מיטבי בין הגופים השונים בעת טיפול משולב באירוע חומ"ס.
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 רא"ג ההדרכה
 רמ"ח אימונים
 חוץ, ביה"ס לחומ"סגורמי  –רמ"ד חומ"ס 

 Improve-ITהדרכה, חברת מפתחת  –הגב' אפרת גביש 

 ב ב ר כ ה,
 

 סנדרה מוסקוביץ
 מפקדת בית הספר לחומ"ס


