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הקמת ידת אדמה: השעות הראשונות לאחר רע 72־היערכות ל

 נקודות טיפול רפואי ראשוני

המענה המידי לנפגעים הקלים לוקה בחסר, ועד להתארגנות בעת רעידת אדמה, 

יש עלולים לשלוט הכאוס ואי הוודאות.  וריכוז כוח אדם והציוד להקמת האס"לים

לבחון מחדש את התפיסה העושה שימוש בנט"רים בכלל, תוך שילוב הגורמים 

 המעורבים לטובת מענה טוב יותר בהתמודדות הצפויה בשעות הראשונות לאירוע

 סימונה כהן קדוש, מכללת ספירד"ר מיל'( )סא"ל 

 MPH, EMS-Pפקע"ר,  ,טוהר אמויאל רןס

 

אירוע חריג, מפתיע, העלול להיות מאופיין  אהו)להלן רעא"ד( רעידת אדמה נפגעים כ־אסון טבע רב

ל כי הפגיעה וברור לכ ולםא ,נזק קשים להערכה מראשיקף החוסר מידע. מועד הפגיעה והבבכאוס ו

באדם ובתשתיות עלולה להיות כרוכה בפגיעה בזמינות וביכולת הניידות של כוחות הצלה והסיוע 

הצפוי על כלל עומס הנפגעים. הכמות להתמודד עם בכלל ביכולת מערכת הבריאות ו ,הרפואי

 ;מכמות אתרי ההרס ;ייעוד של מתקני הבריאותהו םמיקוה ,גודלהממאפייני  ייגזרמערכות הבריאות 

במטרה לנצל  במסגרות הבריאות השונות. קבלת טיפוללמכמות הנפגעים ואופן מיונם וניתובם ו

יש חשיבות רבה להפניית נפגעים במצב קל או בינוני, שפציעתם  ,מיטבי את משאבי הטיפולבאופן 

יאפשרו טיפול מהיר  להנקודות א .לרוב אינה מסכנת חיים, לנקודות טיפול לסיוע רפואי ראשוני

ויבטיחו ניצול יעיל יותר של בתי החולים לטובת נפגעים קשים ובינוניים  גיסא, בנפגעים קל מחד

 תוך מניעת העמסת מערכת הבריאות מעל לקיבולת האפשרית.  גיסא. זאת ךדאימ
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מבוססת על ממוצע  ,2011בשנת   שרדית־מועדת ההיגוי הבין הבשימסגרת היערכות לרעא"ד שג

־בו היקף הנפגעים עלול לעמוד על כשלפיהם יש להיערך לאירוע בישראל ותרחישי רעא"ד חזויים, 

בהנחה כי נפגעים  1.פצועים במצב קלאלף  37ו־ במצב קשה ובינוניפצועים  8,600הרוגים,  7,000

קשים ובינוניים יפונו ישירות לבתי החולים, גיבש משרד הבריאות עבודת מטה בשת"פ מד"א 

וגורמים נוספים, שהמליצה על הקמת נט"רים )נקודות טיפול רפואיות ראשוניות( בפריסה ארצית 

או יישוב יקבעו הרשות  שר את מיקומן הפיזי בכל עירבכמות מוגדרת בכל עיר או יישוב, כא

  2המקומית בשיתוף מד"א, משטרת ישראל ופיקוד העורף.

מהנפגעים  נקבע בעיקרו כמתן טיפול רפואי ראשוני לפצועים במצב קל, ולחלק ייעודם של הנט"רים

מסך הבינוניים במקרים הגבוליים(. זאת תוך כוונה לווסת את המטופלים,  10%במצב בינוני )עד 

ולסייע במניעת עומס יתר על בתי החולים בשלושת הימים הראשונים שלאחר האירוע. התפיסה 

הניחה כי אחרי פרק זמן זה תתבהר תמונת המצב, ובשעה שהמסגרות הבריאותיות האחרות יחזרו 

 אפשר יהיה להפסיק את פעילות הנט"רים.  –לפעול 

לשאלה מהו המענה הצפוי בשעות ובימים הראשונים לרעא"ד לנפגעים קל, או האם האזרח הפשוט 

יודע לאן או למי לפנות בתרחיש מסוג זה שבו עלולה להיפגע תשתית התקשורת, התחבורה וכדומה, 

לא מצאנו מענה ברור. מרב ההנחיות הקיימות נוגעות בהתנהגות האוכלוסייה בעת אירוע הרעא"ד 

ובשעות הראשונות לאחר האירוע, ומתייחסות להתגוננות מפני פגיעה אפשרית )כללי התנהגות 

והתגוננות בעת הרעש או רעשי המשנה שאחריו(. הכוחות הראשונים שיגיעו )מד"א, פקע"ר( יתנו 

מענה לנפגעים קשים. ברשויות המקומיות מצאנו כי השעות הראשונות יוקדשו  מן הסתם

שעות מתוכנן מתן מענה רחב  72להתארגנות, לאיסוף הכוחות ולגיבוש תמונת מצב. רק לאחר כ־

 לאוכלוסייה באמצעות הקמת אס"לים )אתרי סיוע לאוכלוסייה(. 

לטיפול או לאופן הפינוי של נפגעים  לא מצאנו התייחסות ברורה או הנחיות לאוכלוסייה בנוגע

קלים בשעות הראשונות. נראה כי גם נושא הגברת המודעּות בהקשר של הנחיות לאן או למי לפנות 

בשעות הראשונות לא מּוצה. על אף שעברו למעלה מחמש שנים מפרסום עבודת המטה בנוגע 

קע"ר העדכנית לטיפול ולמרות אזכורם בתורת פ 3למענה הרפואי הראשוני באמצעות הנט"רים,

נראה כי נכון להיום יש בפועל פער במתן מענה לאוכלוסייה בשעות  4ברעידות אדמה וצונמי,

הראשונות. הנט"רים לא משולבים בנהלים לחירום מטעם הרשויות המקומיות, וכנגזרת מכך גם לא 

 באימונים או בתרגילים של גופי החירום השונים בפועל. 

 שונות מענה מיידי בשעות הרא

לפי מסמך התורה של פיקוד העורף "התורה לטיפול באירוע רעידת אדמה וצונמי", הטיפול ברעא"ד 

שעות  24עד  –לפני הרעא"ד; שלב התגובה המיידית  –שלב ההכנות  5מחולק לחמישה שלבים:

 7עד  –מהרעידה עצמה )יש הכוללים בו את שלושת הימים הראשונים(; שלב המענה הראשוני 

חודשים עד שנה  –שבועות; ושלב החזרה לשגרה ושיקום ראשוני  –שלב המענה המשלים ימים; 

 ויותר.

שלב התגובה המיידית מתאפיין ב"פרדוקס הסד"כ", ומתקיים בו יחס הפוך בין מספר הנפגעים לסד"כ 

כוחות המענה )כוחות החירום וההצלה למיניהם(. ההנחה היא שבשלב התגובה המיידית לא יהיה 

שמעותי של ארגוני החירום וההצלה. יתרה מכך, ההנחה היא שלא יהיה מספיק סד"כ כלל, סד"כ מ

שעות הראשונות מבוסס  24יופנה לטיפול באירועים הקשים יותר, ולכן המאמץ ב־ –ומה שכן יהיה 



 התמודדות עם רעידות אדמה  3מערכות עורף 
 

בעיקרו על הצלה עצמית, כאשר אחת ההנחות המרכזיות הן שרוב הנפגעים יחלצו את עצמם או 

בני המשפחה או שכנים לפני הגעת יחידות החילוץ המקצועיות. בשעות הראשונות יחולצו על־ידי 

ינסו הפצועים הקלים להגיע למרפאות או לבית החולים, ורק מקצתם יקבלו טיפול ראשוני בשטח 

מידי צוותי מד"א המתוגברים בצוותי מרפאות קופות החולים ומתנדבים, ומידי כוחות רפואה 

 צה"ליים.

ע"ר, כוחות רפואה אזרחיים וצה"ליים יפעלו במשותף לפתיחת נט"רים במרחב על־פי תורת פק

האסון, וימוקמו בשטח שאיתרו מראש הרשויות המקומיות בשלב ההכנות או בסמוך לאתרים 

פרמדיק  –הצפויים להיות מרובי נפגעים. את הנט"רים יהיה רשאי לפתוח בפועל גורם רפואי בכיר 

מד"א(. הפינוי של הנפגעים הקלים אל הנט"רים יהיה רגלי, ואילו פינוי בכיר או רופא )בתכנון: איש 

הנפגעים הבינוניים או הקשים אל בתי החולים יתבסס עד כמה שאפשר על כלי רכב אזרחיים 

שעות ייפתחו אס"לים בהובלת הרשויות המקומיות, ויינתן  72–24ואמבולנסים של מד"א. לאחר 

מזון, שתיה, מענה תברואתי, מענה רפואי ומענה בתחום  בהם מענה כללי לאוכלוסייה הכולל

 6בריאות הנפש.

נקודות בפריסה ארצית, כאשר קיבולתה של  120בתורת ההפעלה המליץ משרד הבריאות להקים 

 7נפגעים למשך כל פעילות הנט"ר. 300–250נט"ר בודדת תוכננה לתת מענה לטיפול של בין 

)בכללם ציוד וכוח אדם(  אמורים להתקבל ממגוון מקורות ובהם קופות החולים,  המשאבים לנט"רים

מד"א, צה"ל, הרשויות המקומיות ועוד. הפעלת הנט"רים הוטלה כאמור על מד"א, וקביעת מיקומם 

המהווה יחידה  על הרשויות המקומיות. זאת תוך תפיסה הרואה ברשות המקומית לבנת יסוד,

השעות הראשונות מקרות אירוע הרעא"ד באופן אוטומטי, בלי להידרש  72אוטונומית הפועלת ב־

 להנחיות ולסיוע מחוץ לגבולות הרשות המקומית. 

 מתקנים רפואיים זמניים והנט"ר

נט"ר היא למעשה מתקן רפואי זמני. מיקום מתקנים רפואיים הוא סוגיה מקצועית הבוחנת וקובעת 

)בית חולים, מרפאה ראשונית בקהילה, מרפאת מה המיקום האופטימלי למתקן רפואי כלשהו 

מומחים וכדומה( ביחס למשתמשים העתידיים במתקן. ספרות רבה הוקדשה למיקום מתקנים 

זמני לרפואה  קבועים למתן שירותי רפואת שגרה ורפואה דחופה. עם זאת, בהתייחס למתקן רפואי

שוני בנפגעים במצבי חירום לא מצאנו כי נושא מיקום מתקנים זמניים לקליטת וטיפול רא דחופה

  8נחקר דיו.

שעות ביממה למשך פרק זמן שבין ימים לשבועות, כאשר  24אופיינו כזמינים  קבועים מתקנים

 מתקניםהחולה או הפצוע מגיע עד אליהם בכוחות עצמו או בסיוע אחרים. תחת ההגדרה של 

לאחר האירוע )שעות עד ימים  נכללו מתקנים רפואיים הזמינים לפרק זמן מוגבל ומיידי זמניים

 בודדים בלבד(, תוך היותם ממוקמים קרוב ככל שניתן למקום האירוע. 

תכנון מיקום מתקנים קבועים נעשה בדרך שפריסתם תיתן מענה למגוון אירועים עתידיים במגוון 

די יהיקפי נפגעים ולמשך זמן. לעומתם, מיקום מתקנים זמניים, במקרה של אירוע עם צורך גבוה ומ

לטיפול רפואי, נעשה כך שמיקום המתקנים ייתן מענה מידי ומהיר למשך פרק זמן קצר, במיקום 

הסמוך למקום האירוע, כשלרוב בתום הטיפול ישוחררו המטופלים לביתם או יופנו להמשך טיפול 

שהוקם  9במרכז רפואי מסודר. לדוגמה הקמת בית חולים שדה כמענה לפצועים במצב בינוני וקשה,

מיד לאחר  ספר ימים לאחר אירועי רעא"ד, או הקמת נקודת טיפול לקליטה ולטיפול בנפגעיםמ
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אירוע מסוג זה שעלול לגרור כמות נפגעים קלים גבוהה מאוד, באתרים  10אירוע פיצוץ רב־נפגעים.

רבים ובסביבה מוגבלת מבחינת ניידות, מחזק את הצורך במחקר הנוגע במתקנים מסוג הנט"רים 

 מודדות במצבים אלה.לצורך הת

הורחבה ונבחנה לאחרונה  11התפיסה בנוגע להקמת הנט"רים כפי שהציעו משרד הבריאות ומד"א,

המחקר שעסק בגיבוש המלצה לפריסה מיטבית של נט"רים בשעות  12באוניברסיטת בן־גוריון.

לתם, הראשונות לאחר רעידת אדמה, הציע ובחן כלי יישומי אופטימלי חדש לפריסת נט"רים והפע

תוך עמידה באילוצי קיבולת נפגעים בנט"ר ובמרחק שבין אתר ההרס לנט"ר. זאת בשל ההבנה כי 

פינוי במצב אמת לא יוכל להסתמך בהכרח על כוחות פינוי וסיוע מיומנים או ממונעים, אלא על 

 בני משפחה, שכנים ועוברי אורח, וכי סביר שהפינוי יעשה באופן רגלי. לכן המרחק מאתרי ההרס

 לנט"ר המיועד היה מדד משמעותי בבחינת הפתרון מעבר למדד אחוז הנפגעים שיטופלו בנט"ר.

, והתמקדה בקיומם של "תפיסה קשיחה"בניגוד לתפיסת משרד הבריאות, שהוגדרה במחקר כ

ראשיים( בכמות ידועה וקבועה בכל עיר או יישוב,  נט"רים מסוג אחד בלבד )הוגדרו במחקר כנט"רים

, שכללה הצעה לשימוש בנט"רים משניים נוספים "תפיסה גמישה"המחקר המדובר הגדיר והתמקד ב

במקביל לראשיים. הנט"רים הוגדרו משניים, כאשר כל נט"ר משני שויך לנט"ר ראשי וקיבולתו 

רים המשניים יוחדו בגמישות המיקום שאפשר נקבעה על חשבון הראשי שאליו קּושר. כמו כן, הנט"

לשבצם בו, ובמרחק ביחס לאתר ההרס שלו יתנו מענה. המחקר ביצע השוואה בין "התפיסה 

הקשיחה" ו"התפיסה הגמישה", והמליץ בהתאם לממצאים ולמדדים שנקבעו על התפיסה 

   המועדפת.

פרופורציית  ההשוואה בין שתי התפיסות נעשתה בכל פעם לפי שני מדדים מרכזיים שנקבעו: מדד

מרחק ( בתא שטח נתון, ומדד ה"אחוז המטופלים") הנפגעים שטופלו בנט"רים לעומת סך הנפגעים

מאתר ההרס לנט"ר  )נפגע המתפנה עצמאית או יחד עם מפנה/מפנים(הממוצע אותו יצעד מטופל 

 הרלוונטי לקבלת הטיפול הראשוני בנט"רים הסמוכים לאתר ההרס ממנו בא. 

תחת ההנחה כי הליך פינוי הנפגעים ברובו ייעשה רגלית, האילוצים שנלקחו בחשבון כללו 

התחשבות במרחקים המקסימליים שיידרשו המפנים והמפונים לצעוד כדבוקה. לטובת כך נקבע 

מלי אפשרי מאתר הרס לנט"ר ראשי, ומרחק מקסימלי אפשרי מנט"ר לנט"ר. טווח מרחקים מקסי

כמו כן נקבעו מנעד קיבולות שונה לכל סוג נט"ר, וכמות משתנה של נפגעים קלים במגוון תרחישים. 

המודלים המתמטיים בחנו למעשה מקרה יחיד של פריסת אתרי הרס, והסימולציה אפשרה בחינת 

ל אתרי הרס כתוצאה מאירוע רעא"ד נתון. הסימולציה הביאה לידי כמות משתנה ופריסת שונה ש

ביטוי את אי הוודאות בפרמטרים השונים, והציגה מודל ריאלי יותר אל מול פני המציאות המתהווה 

 באירוע רעא"ד.

       

        

        

 ב. תפיסת הפעלה גמישהא. תפיסת הפעלה קשיחה   : 1איור 
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המודלים המתמטיים לפי התפיסה הגמישה נמצאו שווים או טובים בביצועיהם מהמודל המתמטי 

, והשימוש במודלי הסימולציה לפי התפיסה הגמישה הניב תוצאות טובות לפי התפיסה הקשיחה

יותר מהסימולציה  לפי התפיסה הקשיחה. חשוב לציין כי המודלים המתמטיים נתנו עדיפות למדד 

אחוז המטופלים, ואילו הסימולציה נתנה עדיפות למרחק הממוצע. בשל כך מומלץ כי ההיערכות 

ת בסיסית לפעולה שתוכל להיבחן בזמן אמת, ולאפשר עדכון המוקדמת של הרשות תהוה תוכני

נתונים בכלי עזר מבוסס המודלים בהתאם לנזקים הראשוניים שידווחו )אתרי הרס חדשים 

ומיקומם( וכמויות הנפגעים הצפויות. תוכנית ההיערכות המוקדמת תעודכן בהתאם לדיווחים, 

ותאפשר תכנון הפניית ציוד וכוחות  ותביא לפתיחת נט"רים בהתאם כתגובת אד־הוק לאירוע

 מתוקפים בזמן אמת. 

 רשות מקומית אשדוד  –מקרה בוחן 

קמ"ר שבו תוכננו, על־פי התפיסה הקשיחה של משרד  20אשדוד מוגדרת עיר המהווה תא שטח של כ־

נפגעים קלים )לפי קיבולת נט"ר  900הבריאות, שלושה נט"רים ראשיים בלבד שנועדו לתת מענה לכ־

בעיר גובשה תוכנית חירום הכוללת היערכות גם לאסונות  13מטופלים בנט"ר יחיד(. 300רית של אפש

ר אריה איטח, העירוני, אל"ם )מיל'( ד" לדברי קצין הביטחוןטבע ובהם רעידת אדמה, צונאמי ועוד. 

בעיר יש היערכות מקיפה בתחום החירום בעיר הנשענת בין היתר על חלוקת העיר ברמה הפיזית 

י המגורים המהווים יחידות שליטה והפעלה גרעיניות. בכל רובע בעיר קיימת "מנהלת רובע" לאזור

  14המהווה נקודת קישור לתושבים בשגרה ובחירום.

תפעול החמ"ל העירוני. במצב חירום הרשות תעבור במסגרת ההיערכות לחירום נקבע אופן הקמת ו

ן תחומים כגון: חינוך, הנדסה, לוגיסטיקה, לעבודה במבנה מכלולים שייעודם לתת מענה במגוו

ם. במהלך השנה, משאבי אנוש, אוכלוסייה, רווחה, ביטחון ועוד, תוך קביעת בעלי התפקידים השוני

בתדירות קבועה, מתורגלים המכלולים השונים על־פי תרחישים שונים, ובמסגרת זו הוקמו צוותי 
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צוותי חוסן יישובי  –י, בדומה לצוותי צח"י סיוע עירוני ראשונ –חירום מתנדבים )צוותי סע"ר 

המצויים בערים אחרות( למתן מענה במגוון מצבי חירום, במטרה לסייע לאוכלוסייה בחילוץ ובפינוי 

  נפגעים ברחבי העיר.

בזמן אירוע ראע"ד, לאחר גיבוש תמונת המצב הראשונית בעיר הן מבחינת נפגעים והן מבחינת 

ותי הסע"ר לסיוע לאוכלוסייה בהתאם לצורך. במסגרת המענה נקבעה נזקים וכדומה, יתארגנו צו

הקמת אס"לים, באמצעותם יינתן מענה לאוכלוסייה בתחומי מזון, לבוש, לינה, שירותי רפואה 

שעות מאירוע הרעא"ד. לא  72ומידע. הנחת העבודה היא כי הקמת אס"לים תתבצע רק לאחר כ־

פואיות ראשוניות, ונכון להיום על־פי הנוהל יינתן המענה נמצא אזכור לקיומם של נקודות טיפול ר

 הראשוני ברחבי העיר על־ידי כוחות מד"א.

בבחינה מדגמית ברשויות מקומיות אחרות כמו רעננה, רחובות וראשון לציון, לא נמצא אזכור כלל 

יקה לקיומו של נט"ר או שילובו בתוכניות החירום והמוכנות להתמודדות עם רעידות אדמה. בבד

מול מד"א, מצאנו כי נושא הנט"ר נותר ללא מענה לנוכח פערי מימון מול משרד הבריאות. בשיחה 

עם ד"ר אלי יפה, סמנכ"ל קהילה והדרכה במד"א שהיה מבין מובילי הפעילות להטמעת הנט"רים, 

עלה כי למרות שמשרד הבריאות לא תקצב את הנט"רים, לעניות דעתו הם הפתרון המועדף 

המתכונת שמד"א רואים את  15ביותר להתמודדות בשעות הראשונות לאחר הרעא"ד.והמתאים 

הפעלת הנט"רים הרצויה אינה תומכת לחלוטין בגרסה התורה שהוצגה במקור בהובלת משרד 

מד"א רואים צורך  16הבריאות )"התפיסה הקשיחה" שהוצגה במחקר של אוניברסיטת בן־גוריון(.

תרי ההרס, ולא במיקומים ידועים מראש )נט"ר מסוג אחד בלבד דווקא בנט"רים שימוקמו בסמוך לא

בדומה לנט"רים המשניים(, כאשר הצוותים הראשונים או הנפגעים נדרשים להגיע אליו עצמאית 

.ורגלית

 סיכום ומסקנות

סביר כי בתגובה ראשונה ומיידית לאירוע רעא"ד כל אדם יפעל לברר את מצבו ומצב הקרובים אליו, 

בכלל זה הכוחות המוגדרים המגיבים הראשונים הנדרשים לתת מענה לאירועים אלה. מכאן ועד 

לפתיחת מוקדי הרשויות העירוניות או החמ"לים וגיבוש תמונת המצב הראשונית, יעברו שעות 

ומשמעותיות לכלל האוכלוסייה. נראה כי המענה המיידי לנפגעים הקלים לוקה בחסר, ועד  קריטיות

להתארגנות וריכוז כוח אדם והציוד להקמת האס"לים עלולים לשלוט הכאוס ואי הוודאות. בזמן 

זה עשויים נפגעים בכלל ונפגעים קלים בפרט, להתפנות לעבר בתי החולים או מתקני בריאות 

לקריסת מערכות הבריאות בהעדר מענה קרוב וזמין לאתרי ההרס בשעות  אחרים, ולהביא

למרות הבחינה המקורית שערכו במשרד הבריאות ומד"א למתן מענה  הראשונות לאחר האירוע.

ליישם די על מנת נראה כי לא נעשה  17בשעות הראשונות לנפגעים הקלים באמצעות הקמת נט"רים,

את משאבים ולא ברמת הגברת המודעות של האוכלוסייה פתרון זה בפועל, לא בהיערכות והקצ

בין אם מתמטי ובין , גוריון־באוניברסיטת בן ובשהמודל שג לאופן הפעולה המומלץ.בנוגע והנחייתה 

סייע למקבלי ההחלטות ברמה הלאומית והמקומית בהיערכות ל יוכל ,סימולציהבאמצעות אם 

פיתוח כלי  , בדגש על השעות הראשונות.ואחריו עא"דר לפריסה של נט"רים ראשיים ומשניים לפני

למגוון  יתן מענה העבודה פרמטרים והנחותתוך התאמת הטכנולוגית ע"ג פלטפורמה  תומך החלטה 

אנו ממליצים לבחון מחדש את התפיסה העושה שימוש בנט"רים . רעא"ד יתרחישמגוון תאי שטח ב

תוך שילוב הגורמים המעורבים  לטובת מענה טוב יותר בהתמודדות הצפויה בשעות בכלל, 
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ראשיות סטטיות לנקודות טיפול הנט"רים בדגש על פיצול הראשונות לאירוע רעא"ד. המענה מומלץ 

להביא את הטיפול הרפואי סמוך  כדי . זאתוהגברת מודעות האוכלוסייה במקביל גמישותמשניות ו

למנוע קריסת מערכת הבריאות בימים הראשונים והקריטיים שלאחר ובכך ההרס ככל שניתן לאתרי 
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