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בעת  , גדודי החילוץ וההצלה של פיקוד העורף אמונים על טיפול באירועי חירום בעורף
 :מלוחמי ולוחמות הגדוד נדרשת יכולת עבודה במגוון מתארים. מלחמה ובעת בשגרה

סיוע לאוכלוסיה  ו* כיבוי שריפות, באירוע כימיטיהור וטיפול , באירוע הרסחילוץ לכודים 
 .אזרחית

ונדרשים  , ש"בגבולות המדינה ובאיותעסוקה מבצעית מבצעים הלוחמים והלוחמות , בנוסף
 .גבוההכשירות לחימה ל
 

 :בפיקוד העורף קיימים כיום שלושה גדודי חילוץ והצלה סדירים מבצעיים
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האיומים המתגברים על  והבנת " עופרת יצוקה"מבצע , מלחמת לבנון השנייה בעקבות לקחי

מתוך  כוונה להפוך את   -גדוד תבור , הוחלט על הקמת הגדוד הרביעי במספר, עורף המדינה

 .חייםלהצלת זמין ומהיר , מענה איכותיהיכולה לתת , הגדודים לנפה סדירה
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 ך"אב חילוץ ש"בט

 הוחלט בדרג המדיני שהגדודים הסדירים   2011לאחר אסון הכרמל בינואר   •
 .בכדי לתת מענה לכוחות שבשטחכיבוי  יכולותר ירכשו גם "בפקע   
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הגדודים הסדירים מבצעים תעסוקה מבצעית מלאה 

 :ש ובגבולות המדינה"באיו

 

 ...ועוד, מארבים, תצפיות, סיורים, מעצרי מבוקשים

הלוחמים והלוחמות מוכשרים ללחימה בשטח פתוח ובשטח  

 .בכדי להגן על ביטחון מדינת ישראל, ביום ובלילה, בנוי
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והוא מסוגל לעבוד על אתר  , לגדוד כשירות חילוץ מהטובות בעולם

הלוחמים והלוחמות בגדוד לומדים להשתמש בכלים  . הרס ימים רבים

 :בהם, רבים

 

 ...ועוד, מצלמות חיפוש, כריות הרמה, פטישי אוויר, מסורי דיסק

 .כל זאת על מנת שיוכלו לאתר לכודים ולהציל חיים בזמן הקצר ביותר
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,  לגדוד כשירות טיפול באירועים כימיים בעורף

לפי  האוכלוסיהטיהור המוקד הנגוע ופינוי 

הלוחמים והלוחמות בגדוד מתמקצעים  . צורך

ביכולות השונות הנדרשות לטיפול באירוע כה 

 :מורכב

טיהור השטח  , גילוי וזיהוי מוקד הזיהום

טיהור בני אדם וכלי רכב היוצאים  , הנגוע

 ...הנגוע מהאיזור
 

כל זאת על מנת שיוכלו לפעול ביעילות ולהציל  

 .חיים בזמן הקצר ביותר
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  :שונים ר"חי בקווי מ"תע הגדוד מבצע בשגרה•

 .ובערבה מצרים בגבול ,ש"איוב

 

 מהערים - חיפה מחוז פיקוד תחת הגדוד יוכפף בחירום•

  מתאר בכל מענה וייתן – בישראל ביותר המאוימות

 .לו שיידרש
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  העורף פיקוד במשלחות הגדוד ישתלב ,ל"בחו באירועים•

  של נציג נשלח לפיליפינים גם.האסון מוכי האתרים אל

   .הגדוד
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  לחבור מהגדוד צוותים עשויים ,היקף רחבי במבצעים•

  זמין חילוץ כח ולהוות הלחימה בעומק ר"החי לכוחות

  מאסון לקח) כוחותינו של לכודים חילוץ לאירועי בחזית

 .(הראשון צור
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 במערך בנות משולבות העורף פיקוד בגדודי

    משרתות ,לוחמות גיבוש עוברות הבנות .הלוחמה

  המבצעיות הפעילויות כל את ומבצעות שנים 3

 .הלוחמים כחבריהן
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 טיול הקמה וערב גדוד כומתה ראשון  מסע 

 טקס הקמה

 הקפת התבור  מרוץ  

 "עמוד ענן"מבצע 
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