
��� ������  
��� ����  
����  
�������  

rId13 ��  
���� ����� .

Infrastructures – Continuity, Emergency Management, Preparedness and Analysis

םיד"ממ ןונכת

2 'סמ שגפמ– תימינפ תומלתשה
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עקר
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םירוגמינבמברתויבלבוקמהוץופנהןורתפהוניהיתרידןגומבחרמ–ד"ממ

דחירוידתודיחירפסמתרשמהםירוגמהנבמביתמוקןגומבחרמ–ק"ממ

:תואבהתוביסמםיד"ממלשןונכתםיפידעמםימזי

הינביזוחאוילעםילבקמןכלותורישחטשכבשחנד"ממ§

הרידבףסונרדחוניהד"ממ§

השיכרליאנתמקלחכותואםישרודשםיברםיחרזאלעףדעומד"ממ§

יתמוקןסחמלךפוהשלצונמאלחטשברל–ק"ממ§
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תויסיסב תושירד
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ק"ממד"ממןייפאמ

המוקב ףתושמ חטש ךותמהריד ךותמ הסינכ

תומוק רבעמ

 וד איה הרידה םא
 ןיא– רתוי ואתיתמוק

 ד"ממה םוקימ לע הלבגה
הרידב

 הסינכ שי הבש המוקה התואבםקומי
תרשמ אוה ןתוא תורידל

1תרשמ הז תוריד המכ
 יפל ק"ממ ןנכתל ןתינ הזל רבעמ .4 דע

םימ"ממ לש ןונכת תושירד

]ר"מ[ ילמינימ חטש
 תולבגמ שיםא(9
)5 וליפא תויסדנה

)ד"חי2-לדעוימ(8

מ"ממזאו20הלבגה ןיא]ר"מ[ ילמיסקמ חטש

ד"חיל9]ר"מ[ חטשה בושיח
ר"מ100 דע החטשש ד"חי לכ רובע4

ר"מ100-מ לודג החטשש ד"חי לכ רובע5

הלבגמ ןיאהלבגמ ןיאהשיג קחרמ
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םיביכר יבוע
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 ביכר
ד"ממ

]מ"סב תודימ[
ק"ממ

]מ"סב תודימ[

ימינפ ריק
20

30- ררגנ ןולח םע

20– ר"מ20 דע
25– ר"מ20 לעמ
35- ררגנ ןולח םע

ינוציח ריק

25
30– ררגנ ןולח םע
30– ץוח תוריק3
40- ץוח תוריק4

30
35– ררגנ ןולח םע
35– ץוח תוריק2

40- הלעמו ץוח תוריק3

20הנוילע הרקת
20– ר"מ20 דע
25- ר"מ20 לעמ

2020הפצר

1515םייניב תרקת

1520ןגמ ריק
ץוחריקבשחנןיינבוקמ'מ3-מתוחפקחורמהריק
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תודימ

Infrastructures – Continuity, Emergency Management, Preparedness and Analysis5

ק"ממד"ממתודימ

הבוג
מ"ס250

220 דע ןיטקהל רתומ
מ"ס250

מ"ס180מ"ס160ירעזמ בחור

ר"מ8ר"מ9חטש

ק"מ22.5ירעזמ חפנ
– ךכל רבעמ ,ילמינימל ק"מ20
 לופכ שרדנה ןוגימה חטש יפל

'מ2.5

 תלדה ןיב קחרמ– תושיגנ
לוממ ןוטבמ ןגמ ריקל

מ"ס130 קחרמ–70 תלד
מ"ס110 קחרמ–80 תלד

מ"ס130

 תלדה ןיב קחרמ– תושיגנ
לוממ קולבמ ןגמ ריקל

מ"ס85 קחרמ–70 תלד
מ"ס95 קחרמ–80 תלד

מ"ס130
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תלד ןוגימ
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:תותלדהלעהנגהתואלבטיפלהיהיתלדהןוגימםיגוסהינשב
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תורגסמ
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ק"ממד"ממביכר

ןולח

שדח רוד יתריד ףדה ןולח
80-100/80-100

 ףדה ןולח– גירח רושיאב
80-85/140– תואירב דסומל

שדח רוד ידסומ ףדה ןולח
80-100/80-100

 דסומל ףדה ןולח– גירח רושיאב
80-85/140– תואירב

תלד
70-80/200

םינוש םיגוס
םינוש םיגוס85-100/200

70/70– ירשפאןיאיתמוק ץוליח חתפ

תותלד יתש וא ןולחו תלדירעזמ םיחתפ רפסמ
ןולחו תלד
תותלד יתש

ץוליח חתפו תלד

8"*42"*2ןוניסל רורווא תורוניצ

4"*81"*1גוזימל רורווא תורוניצ
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רוזבא
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ק"ממד"ממביכר

)ןוניס תכרעמ דיל1 םכותמ(5)ןוניס תכרעמ דיל1 םכותמ(3למשח עקש

11ןופלט עקש

11היזיוולט עקש

אוהש גוס לכמ1הרואת יפוג
 וד אוה דחא רשאכםיטנסורולפ2

יתילכת

)עובק די זחאמ ללוכ( שיגנ1השירד ןיאםיימיכ םיתוריש

תידסומתיתיב/תיתרידןוניס תכרעמ
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ץוליח חתפ
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יפולחטולימןורתפםייקםאלטבלןתינ

לשרוזאבמ"ס20-ותוחפלמ"ס15–תוריקלדעקחרמ

םלוסה

הסכמהתחיתפןוויכוםלוסםוקימלבלםישל

םלוסרוסא(תסומתויהלבייחםלוסהתומוקהןיברבעמב

)הלעמואתומוקיתשלשךרואב
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תופסונ תויגוס
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qמ"פגםוקימ

qהסינכתואובמבתוריק

qתוגרדמירדח

qהשיגךרדבתוריק

זג ינולב םוקימ
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םוכיס
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qרתויבטושפהאוהתאזםעדחי,רתויבלבוקמהורתויבץופנהןורתפהוניהד"ממ

ןונכתל

qתוריקהתדיריןונכתבהניהד"ממהןונכתלשתובכרומה

qתוינכותהתקידבלטסילק'צםעדובענונחנא

qימוחתתאספספלאלתנמלעףרוצמטסילק'ציפלדובעלשיתוינכותתקידבב

הקידבה


