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אוגוסט 2019

לכבוד
מנכ"ל/ממונה בטיחות/ממונה בטיחות אש/ראש צוות חירום
א.ג.נ.

הנדון :ריענון/אימון כיבוי אש ופינוי לצוות חירום/צוות ביטחון
במרכז ההדרכה האזרחי לכיבוי אש בגבעת ברנר
חד יומי  -בתאריך 15/8/2019
כללי:
מרכז ההדרכה האזרחי לכיבוי אש הוקם לפני כ 20-שנה במטרה להכשיר ולתרגל צוותי חירום ,ממוני בטיחות,
קבט"ים ובעלי תפקידים אחרים בחירום להתמודדות ראשונית עם ארועי שריפה וחירום במפעלים ומוסדות.
ייחודו של מרכז ההדרכה הוא בתירגולים המעשיים באש חיה – תירגולים שמטבע הדברים לא ניתן לבצע
בתחומי המתקן /המוסד כל זאת בנוסף לרקע העיוני שמועבר ע"י המרצים והמדריכים הטובים ביותר בתחום
הקיימים בארץ.

מטרה:
מטרת האימון הינה לקיים ריענון/הכשרה בסיסית תיאורטית ובעיקר מעשית לצוות החירום של המתקן ,תוך
תירגול ברמת הפרט וברמת הצוות בסוגי שריפות שונות ובמצבי לחץ וארועים משתנים בתחום הנושא.

מבנה ההשתלמות:
יום האימון יתקיים ביום ה'  15/8/2019-בשעות 08:00-15:00
הריענון ייתפרס על פני  8שעות לימוד (יום שלם) ומיועד לשילוב נציגים מחברתכם .
הריענון יתקיים במרכז ההדרכה האזרחי לכיבוי אש בקיבוץ גבעת ברנר (סמוך לרחובות).
האירוח במקום כולל ארוחות בוקר וצהריים וכיבוד קל לאורך כל היום .
במהלך ההשתלמות יחולק לכל משתתף תקציר מקצועי לנושאים שהועברו במהלך היום.

עלויות:
עלות למשתתף ליום הדרכה במתקן האימונים (בהצטרפות לקבוצה שמתרגלת במתקן) תעמוד
על  + ₪ 650מע"מ למשתתף (כולל ארוחת בוקר וצהרים וכיבוד לאורך היום).
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תכנית הלימודים:
- 08:00– 08:30
-08:30 –10:00
-10:00 – 11:00
-

קליטה ,רישום וארוחת בוקר.
מהות השריפה ,מניעתה וכיבויה-.ריענון
עקרונות בסיסיים למניעת שריפות(.דגשים במתקן)
שיטות וחומרי הכיבוי.
סוגי השריפות הנפוצות ושיטות הכיבוי הרלוונטיות (דגשים לשריפות חשמל ,נוזלים
וגזים דליקים).
קטעי וידאו להמחשת בנושא .
סכנות וכללי התנהגות במקום השריפה.
תוצרי שריפה וגזים רעילים – תכונות וסכנות.
כללים לכניסה/יציאה ממבנים בשעת שריפה.
עקרונות לפינוי מתקנים.
יציאות חירום ודלתות הפרדה.
שיטות חילוץ ופינוי נפגעים.

 - 11:00 – 12:00תירגול במנ"פים(חדר עשן).
 חזרה על מבנה ודרך השימוש במנ"פ. תירגול חדירה לחלל אפוף עשן לצורך חילוץ לכודים (עבודה בצוותים).- 12:00 –13:00
-

תירגול אביזרי מים לכיבוי ושימוש במטפים ושמיכות כיבוי.
פריסת זרנוקים והסלנת מים ממזנקים.
פילוג קווי מים (עבודה בצוותים).
כיבוי באמצעות שמיכת כיבוי.
כיבוי באמצעות מטפים.

" -13:00 – 14:15מסלול פרט".
 מעבר של כל משתתף במספר תחנות פעולה באש חיה במיגוון סוגי שריפות (מוצקים,נוזלים ,גז וחשמל)+חדירה למבנה בוער לחילוץ לכודים ,כיבוי והפעלת אמצעים רלוונטים
כל זאת בביגוד מיגון ,קסדה ומנ"פ-בליווי מדריך צמוד.
.
-14:15 –15:00

סיכום ההשתלמות,משובים וארוחת צהרים.

-לוח הזמנים כולל הפסקות.
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האמצעים לביצוע ההשתלמות:
 לרשות מרכז ההדרכה האזרחי לכיבוי אש עומדים בין היתר: כיתות לימוד כולל כל אמצעי ההמחשה הרלוונטים. שטח לתירגול במים ובאש חיה כולל מיגוון מיתקנים לאימון ותירגול. אביזרי מיגון – מנ"פים ,מעילי התקרבות לאש ,קסדות תיקניות ואמצעי מיגון נוספים. -אביזרי תירגול – מזנקים ,מפלגים ,זרנוקים ,אמצעים לביצוע קו קצף.

הצוות המקצועי:
•

צחי סגל – מנהל מרכז ההדרכה ומנהל ההשתלמות :בעל ניסיון בהעברת אלפי שעות הדרכה בנושא
וניהול מאות קורסים לצוותי חירום במפעלים ומוסדות מהמובילים במשק .בעבר שימש ככבאי בשירותי
הכבאות באיזור ת"א ואחראי על המתנדבים בתחנות הכיבוי בעיר( .מצ"ב דוגמאות למוסדות בהם אנו
פועלים).

•

כל המדריכים שמ לווים את הפעילות הינם מדריכי כיבוי מקצועיים ובעלי ניסיון רב הן במישור ההדרכתי
והן במישור המבצעי במסגרת פעילויות של שירותי הכבאות.

•

כמו כן יש לציין כאמור שמרכז ההדרכה במתכונתו הנוכחית פועל כבר כ 20-שנה ועברו בו השתלמות
דומה אלפי כבאים מפעליים ואנשי צוותי חירום ממפעלים ומוסדות ברחבי הארץ.
נשמח לעמוד לשרותכם באופן המקצועי ביותר.
בברכה,
צחי סגל -מנהל כללי ומדריך ראשי
"זמן תגובה"
המרכז להכשרת צוותי חירום ובטיחות אש

כנסו ל YouTube-ל-צחי סגל-זמן תגובה-לסירטון המציג את פעולות המרכז
או בקרו בעמוד הבית שלנו
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