
ומוהל על האחראית חיחידה שם
ירושלים מחוז מכצעים אג״ט/
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הנוהל מספר
03-04-OIS

ירושלים ובמזרח הערביות בשפתות מד״א ליווי 03-04-015 גותל :הגדוו

העיר. ובמזרח בירושלים הערביות בשכונות י-ם מחוז שוטרי ע״י מד״א ליווי נוחל בזאת מצורף .1

. 16,11.09 מתאריך קודם נוהל מבטל זה נוהל .2

 ע״י יינתן אשר הערביים ולשכונות לכפרים והליווי חכגיסה אופן את להסדיר נועד זח נוהל .3
 החוקית אחריות□ את לממש מנת על מדייא לצוותי ירושלים עוטף מג״ב/ ירושלים/ מחוז

לה. לזקוקים ראשונח עזרח להגשת

 20־ 00- השעות בין יבוצע ירושלים מזרח ולשכונות לכפרים בכניסתם מד״א של לצוותים ליווי .4
היום, שעות בכל יבוצע בהם מסוימים בכפרים למעט 07:00

01.03.12 הנוהל תוקף .5

מאי. חודש במהלך ייבחן החדש הנוהל .6

לעיונפם. מפקדים, .7

uln

19.11.09 שי: או

ק: ד 14.11.09עו
- שמור -

חפרק שס
הפרק שס יוכנס כאן

עמודים ד מתיך 1 עמוד
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הנוהל שם

ירושלים ובמזרח הערביות בשכונות מד״א למוי
 חנוהל מספר

03-04-015

 חנוהל על האחראית היחידה שם
ירושלים מחוז מבצעים אג׳ים✓

־ שמור ־

גללי .1

 ביצועה על המממח אשר 1950 תש״ו מד״א חוק מכוח הפועלת אגודה הנה מד״א אגודת א.
הבריאות. שר הוא

 למתן מתייחסת המרכזית המטרה כאשר האגודה, מטרות את קובע מד״א לחוק ג סעיף ב.
התושבים. כלל לטובת ראשונה עזרה שירותי

 ירושלים מורח לתושבי גם ראשונה עזרה שיתתי מד״א מעניקה והפקודה, החוק במסגרת ג.
העיר. של השונות שכונותיה תושבי ביו הבדל וללא שוויוני* באורח

המטרה .2

 ליווי סדרי ירושלים, למד״א ירושלים מחוז משל״ט בין הדיווח סדרי את לקבוע נועד זה מהל
י-ם. מחוז שוטרי ע״י מד״א לצוותי וסיוע

השיטה ♦3

גללי א.

בעדיפות יטופל האירוע

המשטרתי לכוח מד״א צווי! ביו חבירה נקודות קביעת (3 כפר בכל כניסה בטרם המיועדערבית, ושכמה

: יבוצע הליווי (4

שהוגדר. צוות ע״י ראשונה בעדיפות •
ר.אזורי עפ״י מרחביות ניידות ע״י שנייה בעדיפות • גו שי

19.11.09:שי אז

16.11.09 עזדבו:
־ שמור -

הפרק שם
הפרק שם יוכנס כאן

עמודים ד ממוך 2 עמוד



הנוחל שם _

<W n ,n o l * . * , ״ ״ ל יגל ״ ״ ״ ש11ל ־ו״: ״ ב א ״ ד , ״נ, "ח' בי מי’’י ג ל“־חסימתו
03-04-015 ירושלים מחוז אג״מ/מבצעים

אחרת במשימה

השיטה ט1&>ר .ב
fl היממה! שעות ברל לווי יבוצע הבאיס דיר-ריח

סיליואן. א(
עיסוויה■ כ(
תור. אבו ג(
■ אלעמוד ראס ד(
מ״פשועפט ה(

̂״־ריו־ י-!-. .״• :20 רשעות י״יווי !* 00 "̂ למחרת• ע *’■׳־ געי*ב כטבליי המפורטים ר!רו־<רימ ל/
יכייע במחלוקת לשעות. מעבר גס מד״א חריג,ת.של בקשית לגני “רמש יגלי ^קר>ס ' (3

תערה ותרשס לגזרתי מד״א נפנוסת גזרתי מ־״ב חב״ק יעודכן ל״י >בוצע “ בשעות (4
 •ב ממג ההודעה מקבל את הכוללת מוקדים בהערכת

is לפלילים, חשד או חפרעה צוות, תקיפת כגון,ידויי, נאירוע מד״א צוות וייתקל במידה
 תן אשר לחפ״ק ידווח משל׳יט למשל״ט, ידווח מד״א מוקד מד״א, למוקד חצוות ידווח
גמחה. בעדיפות מענה

,מד״א ליווי יבוצע בהם הערביים והכפרים השכונות את מרכזת אשר טבלה להלן 16
 מג״ב/מרחבים צוותי של ואחריות ושכמה לכפר כניסה בטרם החבירה נקודות

הליווי. למשימת

קריאה וקודי גזיות לפי מד״א ליווי

אחריות חמרה נקודת השכונה / הכפר
דרומי עוטף יעל עין צומת יואלג׳ה

מג״ב־עוו הנציב ארמון - באח׳ר עור ביכר באח׳י צור
עוטף הכדורגל מגרש - חומה הר צומת סובא אום

עוו מג״ב עוו לתחנת בכניסה מוכאבר ג׳בל
עוו מג״ב נעמי רח׳ טור אבו
מוריה שיגור פת רוזמרין/בנבנישתי/צומת צומת שריפת,
סילוואן מג״ב גבעתי חניון טילוואן

שלם מג״ב שמנים גת צומת עמוד אל ראט
שלם מג״ב ויקטוריה רוקפלר/אוגוסטה צומת א־תור
שלם ב מג־׳  מטא״ר הריקליה/צומת צומת

האחורי
 ג״רח/ואדי שייח

סולימן גוא/סולטאן

19.11.09אושר:

- שמדד ־16.11.09 עודמ:

הפרק שם
הפרק ש□ יוכנס כאן

עמודים 7 ממיז 3 עמוד
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ל אחראי ה ה יתיז־ ח שס  המהל ונע
ירושל>ס מחוז אג״ט/מבצעים

ח סווי עי
שועפאט מ.פ

שועפאט שכונת
חניגא בית שמנת

עטרות
 העתיקה תעיר
החומות בתוך

>j j ? » s r
־ שמור -

nivf}
חנותל שם

ירושלים ובמזרח הערביות בשכונות מד״א ליווי
 התחל מספר

03-04-015

naniT 2הה־י* רוד סונול ללהרל 
_________ה-מ.פ_ מחסום if UlVfHp ______

 ה»שן/גגע״צ לעבודת דין בית צומת
חיזמה nm\t יי-יייי*- ***** —— >F «. ■ «W I , - -- ____

 יזמה ח צומת נרקיס- עוזי צומת
 רמאללה דרך - יעקב נווה צומת
עטרות / 4■ צומת - קלנדית מעבר

ציון ־עיסמיה/שיגור
טף  אדומים. עו
בשפטים י מג׳

שפט מג״ב

-M —---  . ,
 בהתאם השערים לאחד בכניסה

____האירוע למיקום

עוטף
דוד שיגור

לחבירה ותיאום ריווח סדרי (2
 חולה באדם רפואי טיפול לצורך ערבית לשכונה מד״א לליווי בקשח במוקד התקבלה א(

:למשטרה( טיפול/עניין )ללא
.׳,כללי ״יזום בכותרת אירוע לפתיחת מג״ב למשגר השיחה תועכר ׳'י
s עוטף. / מוריה / ציון מרחב ר* תהייה הכתובת

s 3 בסעיף אשר חטכלח לפי גזרתי מג״ב צוות יצוות האירוע על .

משטרתי)תאונה, טיפול המצריך אירוע על מד״א ממוקד הודעה במוקד חתקבלח ב(
: ערבית לשכונה ליווי וגם ועוד״( חמולות סכסוך אלמ״ב,

s למשגר אותו ויעביר המקרה פרטי כל עם כמקובל תגובה אירוע המקבל יפתח 
הרלוונטי, המרחבי

 למשגר השיחח את תמקבל יעביר מד״א, למוקד המקבל בין השיחה תנותק בטרם ^
מד״א. מוקד עם חטבלח עפ״י החכירה מקום לתיאום מג״ב

מג״ב. למשגר האירוע את ישכפל המרחבי המשגר ^
החבירה, מיקום על לו וידווח חגידרתי לצוות האירוע את ישגר מג״ב משגר ''י

A שליטה

דיווח א.

a בין ויעילה מחירה חבירה ליצירת ירושלים למשל״ט מד״א מוקד בין תיאום ייעשה 
אדם. חיי להצלת הצוותים

 דיווחים יעבירו במשל״ט המשמרת קצץ של הכוללת באחריות אשר מג״ב עמדות משגרי (2
החבירה. בנקודות ההמתנה זמן את לצמצם ע״מ אמת בזמן

--------------------------- 1.?11.09אושרז
nu״.־״• , רק3ה ש□ >ונגם כאן ,

־ 16.11.09עודמ: י מי ש עמודיס 7 ממון * עמוד ־
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 הנוהל על האחראית היחידה שט
ירושלים מחוז מבצעים אג״ט/

הנוהל שם* שמור *
ירושלים ובמזרח הערבייה בשפומח א״םד למוי

 הנוהל מספר
03-04-015

 האירוע, מהות האירוע, מקום : מפורטים יהיו 100 במוקד גפתחים אשר כאירועים הדיווח (3
מהעבר חפס״ד לגבי קיים באם מידע הליווי, לצורך הנדרשת ב״מג צוותי כמות דחיפות,

מיסה בוצעה חבירה, נעשתה כי יוודאו הקשר מערכת באמצעות מג״ב משגרי (4
 במהלך ושינויים התרחשויות בדבר רגישות ויגלה הקשר לרשת המשגר יאזין לשבונח/כפר.

המשטרתי. ו/או הרפואי והטיפול הליווי

 עסוקים יהיו הגזרתיים מג״ב וצוותי מד״א לליווי מג״ב משגר יידרש בהם במקרים £5
 צוות להקצות המקצועית דעתו שיקול עפ״י המיד״מ מפקד יהיה רשאי אחרות, במשימות

 בשל הליווי והתעכב היח הגזרה. מפקד עם בתיאום מד״א ליווי לטובת שכנה מגזרה חלופי
מבצעים. ענף לר׳ חמרד״מ מפקד מיידית ידווח דעות, חילוקי

לדיווח קשר ב.

: מד״א למוקד י-ם משל״ט בין טלפוני קשר

101 - מד״א מוקד (1

100 ־ המשטרה מוקד (2

הקרוב.

02-5391514/515מג״ב משגר (3
02-5391518/19המשטרח מרד״מ £4

02-6523133למד״א ישיר מספר (5
מציל. ברשת למשטרה / לסד״א קריאה - חירום במקרהב.

19.11.09אנסד:

16.ג1.09עודכו:
- שמור -

הפרק שס
הפרק שם יוכנס כאן
עמודיכ! 7 מתוך 5 עמוד



t ׳w 
־י

ר,\ ^WW'/uuuvmv□מ

 חגוחל על האחראית חידה וזי שם
ירושלים ו מחו מבצעים אנ״מ/

k jjteB sr
-שסזר-

m & j a
חנוחל שם

ירושלים ובמזרח הערביות בשכונות מד״א ליווי
 וזווחל מספר

03-04-015

ודגשים הנחיות .5

 מצילת ראשונית רפואת שירותי מתן לצורך מד״א במוקד יתקבלו אשר מאזרחים הודעותא.
 האירוע אם באירוע)בין עניין יש למשטרת ו/או בפלילים קשורה היא בי תשש ויש חיים,
 למוקד מד״א מוקד מיידית ידווח לאו(, אם ובין ליווי חמצריך ערבית בשכונה מצוי

האירוע. על המשטרה

 כי תשש ויש משטרה, שירותי קבלת בדבר המשטרה במוקד המתקבלות מאזרחים הודעות ב
מד״א למוקד המשטרה במוקד המוקרן מייד ידווח רפואי, לטיפול זקוק במקום הקורבן
האירוע, בגוף זאת ויתעד

/ כפר / האירוע למקום מחוץ יהיו המלווים מג״ב לכוחות מד״א צוותי בין החבירה נקודות ג.
הדדי. ותיאום עדפון לצורך שכונה

 המטופל משפחת עם קשר ייצור מד״א המטופל, של לביתו לחגיע ניתן לא בהם מקרים ד.
ופינוי. לטיפול המפגש לנקודת להביאו

 מפקד ו/או המשטרתי הכוח מפקד באישור רק יהיה לכפר א״מד לליווי מג״ב כוח של כניסה ה.
פמקום. הקיימים האירועים)סד״צ/פח״ע( לאופי ובכפוף בהתייחס הגזרה

 המג״ב צוות יגיב המשולב, הכוח לעבר בקת״בים / אבנים ידויי החלו הליווי ובמהלך היה ו.
 המפגש לנקודת המטופל את להוציא המשפחה את יזמנו מד״א לאירוע. נקודתית המלווה
רפואי. טיפול לקבלת

 בדבר הבלעדי המחליט הוא המשטרתי הכוח מפקד הפס״ד, התפתחו הליווי ובמהלך במקדח ז.
לקבלת המפגש לנקודת המטופל והזמנת החוצה המשולב הכוח תוצאת או הליווי המשך

™n;1 סופית ויאושו חנזתלייבתן בירושלים. הערכיות ובשכונות בכפרים השוררת הכללית ולאווירה לאירועים בהתייחס 2012 מרץ מחודש תקף זח טהל ח. ^ ^ na בכפרים

הגדודים, מפקדי מול יח בנוהל ההנחיות ישום מג״ר אג״מ ק. באחריות ט.

תגוחל תחולת .6

01.03.12מ* החל הנוהל תחולת

תפיצוע אתרמת .7

מד״א. לצוותי חמשטרח כוחות בין חבירה תאים - משל״ט מפקד א.
שי:?  19.גג.0או

י שמור16. 11.09 עודכו!
 הפרק שם

 ק חפר שם יוכנס כאן
עמודים 7 ממיד 6 עמח*

.
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חנותל על האחראית ח היחיד שם

ירזשלי□ מחוז מבצעים אג״מ/
הנוהל שם

ימשלים ובמזרח חערביות בשכונות מד״א ליווי
 חנוחל מספר

03-04-015

התחנה. של טריטוריאליות פעולה לגזרות בכפוף המהל ביצוע אחריות - /מת״ח מרחב ב.

 זה. נוהל להנחיות בכפוף מג״ב צוותי הקצאת - מוריה מג״ב גדור ג.

זה. נוהל להנחיות בכפוף מנ״ב צוותי הקצאת - ציון מג״ב גדוד ר.

זה. ניהל להנחיות בכפוף עוטף צוותי הקצאת - ירושלימ עוסף מג״ב ה.

.לטיפולפם .8
,בברכה

 גצ״ט - דוריאן קובי
אג״מ קצין
ירושלים מחוז

 19,11.09:אושי

* שמור -16.11.09עודכן:

הפרק שם
הפרק שם יוכנס כאי

עמידים 7 מתון 7 עמיד


