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חילוץ ממים 
זורמים

מאת טפסר עוזי זומר
 ------------------------------

ראש ענף בטיחות ברשות לכבאות והצלה

רב  מידע  בתוכו  המקפל  צליל  שריקה, 
הארצית  הרשות  של  האש  לוחמי  עבור 
בעת  לאוזניהם  הגיעה  והצלה,  לכבאות 
תרגול חילוץ ממים זורמים באחד מנחלי 

הצפון.
כולל  זו  בשריקה  שהועבר  המידע 
שהסתבך  האש  ללוחם  פעולה  הוראות 
וסימן  הגועשים  למים  מתחת  בחבלים 
תהליך  שהחל  בקבוצה  הלוחמים  לשאר 

החילוץ.
להיכנס  אש  לוחם  על  מהתרגול  כחלק 
בשני  נעזר  הוא  כאשר  הסוערים  למים 
העבודה"  "קו  לחבלי  הקשורים  חבלים, 
)המשמש  החיים"  ו"קו  נעים(  )שעליו 
קו  לחבלי  רתום  האש  לוחם  כאבטחה(. 
מגדה  המתוחים  החיים,  וקו  העבודה 

אחת לאחרת.
הרתום  האש,  שלוחם  כדי  נועד  התרגיל 
לקו החיים ולקו העבודה בשיטת העניבה, 
המכונה "זנב פרה", יתרגל שחרור ממצב 

שבו אחד החבלים נכרך סביב רגלו.

החל  והכבאי  נכשל  התרגולת  ביצוע 
להיגרר אחר החבל לכיוון הקרקעית, תוך 
שהוא מתהפך פעמים מספר ומייצב את 

עצמו בחזרה.
רעש המים הגועשים אינו מאפשר שיחה 
רגילה, לכן התבצעו איתותים באמצעות 
לצורך  מוסכמים,  ואצבע  אגודל  סימוני 

שידור מצוקה.
ההתרחשות,  לזירת  בסמוך  הגדה,  על 
עמד מדריך שקלט את האיתותים, וָשרק 
מידית לשאר חברי הצוות, כסימן לצורך 

בהתערבותם.
הלוחם  אל  הגיע  למים,  מיד  זינק  הוא 

ושחרר את החבל מרגלו.
באופן  השניים  נסחפו  זו,  פעולה  לאחר 
חופשי במים עד למקום שבו הזרם נחלש, 

ושם יצאו החוצה בריאים ושלמים.
בשנתיים האחרונות אירעו כ-25 מקרים 
שבהם נדרשו לוחמי האש לבצע חילוצים 

ממים זורמים. 
לביצוע  מקצועי  מענה  מתן  לצורך 

חילוצים אלה, המקפלים בתוכם סיכונים 
קור, חבטות, דקירות  חנק,  כגון טביעה, 
היל"מ  מיחידות  חלק  הוכשרו  וכד', 
לעבודה  מיוחדים(  לחילוצים  )יחידות 
במים זורמים על ידי מדריכים שהוכשרו 

לכך בצרפת.
חילוץ  המצריכים  אירועים  בישראל, 
לאחר  בעיקר  מתרחשים  זורמים  ממים 
הגורמים  משמעותיים,  גשם  אירועי 
לעליית מפלס הנחלים, ובפרקי זמן אלה 
חיי  להצלת  בכוננות  נמצאות  היחידות 

אדם.
יחידות היל"מ מאומנות ומצוידות לצורך 
בעת  נוספות:  חילוץ  משימות  ביצוע 
הצפות רחובות ובתים נעזרים המחלצים 
ניצולים  אל  להגיע  כדי  גומי  בסירות 
ולהביאם אל חוף מבטחים; נוסף על כך, 
מעומק  או  מגובה  חילוצים  מתבצעים 
במקרים שבהם מטיילים נופלים למערות 
או לקניונים בטבע, או לחללים מוקפים 

כגון בורות וגובים.
יחידות אלו נותנות מענה לחילוץ מעגורני 
באירועים  קונסטרוקציה  וממגדלי  צריח 
מתבצרים  או  עובדים  חילוץ  של 

למיניהם. 
ציוד  כולל  המחלצים  שברשות  הציוד 
אלונקות  גלישה,  ציוד  בגובה,  עבודה 
וציפה  צלילה  חליפות  מיוחדות,  חילוץ 
פעילות  המאפשר  אישי  מיגון  וציוד 

באירועים טכניים מורכבים.
עבודת  על  המשפיעים  הבטיחות  סיכוני 
לוחם האש מגוונים וחוצים את כל תחומי 
הפעילות של חיינו: אש, עשן, אבק מזיק, 

חומ"ס, מים, גובה ועוד.
את  ביטוי  לידי  מביאות  אלו  השפעות 
הקשת הרחבה של היכולות המקצועיות, 

n .הנדרשת מלוחמי האש

 יחידת חילוצים מיוחדים של הרשות הארצית לכבאות והצלה 
 ביצעה תרגולת דו-יומית  באחד מנחלי הצפון במטרה לשמור 

על כשירות מבצעית

סיוע ללוחמים שהסתבכו

מדריך עם ציוד חילוץ


