תרגילי שטח מרכזיים
6
"נקודת מפנה

המשרד להגנת העורף

תאריך

איזור

פירוט התרחיש

סד"כ משתתף  +נפגמ"ים

לו"ז

1

21/10/12

חיפה

חומ"ס בנמל חיפה בקישון פגיעה של מכולה
ע"י נפילת עגורן עם נידוף חומ"ס .ושריפה
(כולל פגיעה בתשתיות) ביצוע סריקות במעגל
פנימי וחיצוני (פיזור נפגמים במעגל ה500-
כולל בפארק)

מ"י,נפת חוף  .פקע"ר ,כב"ה ,הגנ"ס ,מד"א 5
אמבולנסים ,פל' תבור ,גדוד סדיר ,מרה"פ רשותי,
 100נפגמ"ים ,מתנדבים משרד החינוך.צוות חירום
נמל חיפה .חפ"ק אחוד.
הרשות המקומית.

11:0020:00

2

21/10/12

נתניה

שכונת עמליה (בית ספר "רבין") ,תרגות תחנת
ריכוז חללים (תר"ח) ,ניהול האתר ע"י הרשות
המקומית .הזרמת  140נפגעים מדומים שיידמו
חללים ויאלצו את התחנה לתרגל אי ספיקה-
בעקבות כך ינתבו חללים אל מרכז איסוף
החללים בצריפין

רשות מקומית -נתניה ,משטרת ישראל ,מחוז פרכז
של פיקוד העורף ,פלוגת סדיר ,חטיבת מזא"פ

15:0017:00

3

21/10/12

ת"א

פגיעה בשכונות מזרחיות בחולון פגיעה
במבנים רבים במוסדות חינוך גנים/בתי ספר
כולל קריסה קשה במבנה ביה"ס  -4קומות
בר"ח עין גדי לכודים הרוגים נעדרים ופגיעה
קשה בתשתיות אנרגיה ומים בשכונות+
שיירות סעד חולון .תר"ח מאנ"ח לקליטת
חללים בצריפין.

פקע"ר ,מ"י ,גדוד מנפת ת"א ,על"ם ,גדוד שחר ,מ.
החינוך ,כב"ה ,מד"א ,רשות המים ,תמ"ת ,פס"ח,
 100נפגמ"ים 50 ,אזרמ"ים ,חח"י( .מתוכנן העברת
מקל ממ"י לאוגדה  ,)340מתנדבים משרד
החינוך.רשות המקומית 15(.חללים/בובות לתרגול
המאנ"ח בצריפין(.בתכנון הנחתת מסוקים לפינוי
נפגעים).

-13:00
חוצה
לילה

4

21/10/12

ירושלים

הרס אזורי בשכונת מקור ברוך נפגמים לכודים
נעדרים והפרות סדר אזורי  50נפגמים .הקמת
צובר חפק"ים.

מ"י סד"כ מורחב וסיוע הדדי של 90
שוטרים+מפקדים ,.פקע"ר ,מד"א ,שב"ס ,מתנדבים
משרד החינוך

12:0018:00

5

21/10/12

דרום

פגיעה נירחבת בשכונת רמות הרס בבית ספר
רכסים בבאר שבע ,פינוי וחילוץ אוכלוסיה,
סד"צ

מ"י ,פקע"ר ,שב"ס ,מד"א ,כב"ה ,נפגמ"ים ?,
מתנדבים משרד החינוך 50 ,נפגמ"ים

11:0018:00

תאריך

איזור

פירוט התרחיש

סד"כ משתתף  +נפגמ"ים

לו"ז

5

22/10/12

ת"א

פגיעה בשכונות מזרחיות בחולון פגיעה במבנים
רבים במוסדות חינוך גנים/בתי ספר כולל קריסה
קשה במבנה ביה"ס  -4קומות בר"ח עין גדי
לכודים הרוגים נעדרים ופגיעה קשה בתשתיות
אנרגיה ומים בשכונות +שיירות סעד חולון .תר"ח
מאנ"ח לקליטת חללים בצריפין.

פקע"ר ,מ"י ,גדוד מנפת ת"א ,על"ם ,גדוד שחר,
מ .החינוך ,כב"ה ,מד"א ,רשות המים ,תמ"ת,
פס"ח 100 ,נפגמ"ים 50 ,אזרמ"ים ,חח"י.
(מתוכנן העברת מקל ממ"י לאוגדה ,)340
מתנדבים משרד החינוך.רשות המקומית15(.
חללים/בובות לתרגול המאנ"ח בצריפין(.בתכנון
הנחתת מסוקים לפינוי נפגעים).

-13:00
חוצה
לילה

6

22/10/12

י -ם

פתיחת אתר סיוע לאוכלוסיה אזרחית במבשרת
ציון  -תרגול הרשות המקומית בפתיחת אס"ל
בסיוע משרדי ממשלה .מתן סיוע לאוכלוסיה
הנפגעת (מזון ,לבוש ,לינה  ,שירותי רפואה)

רשות מקומית -מבשרת ציון  ,נציגות משרדי
ממשלה ,חפ"ק מפקד נפה ,חפ"ק רשות החרום
הלאומית

11:0012:00

7

22/10/12

צפון

יוקנעם ,ביהס דליות (רחוב דליות,)15 ,פתיחת
אתר קליטה בביה"ס כולל הפעלת שירותים
לאזרחי -הזרמת  100חיילים שיידמו אזרחים
מחוסרי קורת גג .מתן מענהלאוכלוסיה :לינה,
מזון וכו

רשות מקומית -יקנעם ,פס"ח (פינוי סעד
חלללים) ,הנהלת ביה"ס ,מחוז צפון של פיקוד
העורף ,גדוד מיל'.

14:0016:00

8

22/10/12

חיפה

תרגיל בית חולים רמב"ם וכרמל – הרס חילוץ
ופינוי 300 -.משתתפים כנגפעים מדומים ,פתיחת
ביה"ח שדה .

פקע"ר ,משרד הבריאות  -2נטרי"ם מפג"ד 2 +
פלוגות ,מד"א ,מ"י ,רשות מקומית ,רשות המים,
פס"ח תר"ח 300 ,נפגמ"ים ,,מתנדבים משרד
החינוך? הקצאת  2מסוקים לוויסות שיניוני..

09:0015:00

9

22/10/12

דרום

אירוע הרס בחברת חשמל רוטנברג ,הרס מוקטן
חי

חברת חשמל ,פיקוד העורף ,מ"י ,כב"ה ,מד"א,
צוותי חילוץ קל חח"י ,צוות מגדוד קדם50 ,
נפגמ"ים

09:0015:00

10

23/10/12

שפלה

אירוע צונאמי באזור פלמחים  ,פגיעה קשה
במבנים ,אוכלוסיה,נעדרים והרוגים רבים.

כוחות מטה הפעלה זק'''א,מתנדבים30,
צוללנים 30,כלבנים 400,מתנדבים רגליים45,ג
'יפים לסיורים.

15:0020:00

