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החיים האין  וזה מלמד אותנו כי אנו במעגל
כך ! נוכל ביחד להציל חיים שיראו לכולנו את  הזריחה של המחר ושל העולם

  .אנו נפעל כי זו דרכו של העולם המקיים מדי יום את אורחות חייו ואנו מנחילים מורשת זו להמשך קיומינו

נדרש , ברמת הגולן ובחלקים נרחבים בארצנו
על מנת לסייע לכוחות הביטחון והחילוץ באשר הם במגוון תחומים ופעילויות במתן סיוע למען 

, למשל. 2013דה נזכיר גם את מצבי החרום שפקדו את מרכז הארץ בינואר 
שכונת הארגזים בתל אביב אשר הוצפה כשנחל איילון עלה על גדותיו מכמות הגשמים העצומה בתוספת להפשרת השלגים בהרי 

4X4 בעיקר.  

בארצנו לא חסרו ולא יחסרו אירועים חריגים ובטח עוד עתידיים להתקיים אירועים דומים ובכללם מצבי מזג אוויר קשים ובלתי 
יידרשו לתת להם מענה בזמן ' יפאים וכו'אשר כלל המתנדבים הג

  .ם ברוח עוז ובהקרבה למען כולנו ולמען קיום מדינת ישראל

יפאים והמתנדבים הרבים באשר הם שפעלו ללא לאות תוך הקרבה עצמית למען הצלת חיים כששמעו על מצוקותיהם 
  .שראלפעולות שהפתיעו את כלל הרשויות בי

וכלי רכב שונים אשר  4X4על כן מכורח המציאות ברור מעל לכל ספק שיש צורך לאומי בהקמת יחידה ארצית שתכלול רכבי שטח 
  .יחידה שתהיה זמינה לכל תרחיש ולכל קריאה לדגל למען מדינת ישראל ואזרחיה

והעשייה להקמת יחידה ייחודית ומקצועית למתן שירותים במגוון תחומים כגון הפעלת רכבי 
  .אופנועים רגליים כלי טייס ועוד שיופעלו בהתנדבות לאומית בשגרה ובחירום בכל חלקי הארץ

ת להרצת המהלך לתכנון ולהקמת יחידה ארצית תוך גיוס מתנדבים 
תוך . יפים'ר שתשמש אם ליחידת הג"מלכ

2014  

 .הצלה ומענה הומוניטרי ארצי

 .'כפל יוד שהם שם ה
', ובעזרת ה הצלה ומענה הומניטרי ארצי, 

  .נינובנאמנות וביושר למען השגת המטרה והיעדים אשר הצבנו בפ

   
  יחידת

  

  
  בראל

סיוע איתור חילוץ והצלה ארצי : . .

הצלה ומענה הומניטרי ארצי , סיוע -בראל      08-9553553: 

http://www.barel.org.il :אתר רשמי
& יחידת בראל   :ייסבוקפ

  054-4995650: חרום
barel.4u.il@gmail.com  

מהות הקמת היחידה ויעודה
  2014נערך במאי  2014 נוארי ביצא לאור 

  עמית מפעיל מתנדב ותורם יקר
וזה מלמד אותנו כי אנו במעגל. רואים את ייפי הבריאה כבזריחה, כאשר מביטים אל האופק הרחוק בשעת ערביים

נוכל ביחד להציל חיים שיראו לכולנו את  הזריחה של המחר ושל העולם. כך הוא הדבר כאשר אנו מסייעים האחד לשני
אנו נפעל כי זו דרכו של העולם המקיים מדי יום את אורחות חייו ואנו מנחילים מורשת זו להמשך קיומינו

:  
ברמת הגולן ובחלקים נרחבים בארצנו, בצפת, בירושלים 2013בדצמבר י השלג והסופות אשר פקדו את הארץ 

על מנת לסייע לכוחות הביטחון והחילוץ באשר הם במגוון תחומים ופעילויות במתן סיוע למען  4X4סיוע אזרחי מיידי מבעלי רכב 
דה נזכיר גם את מצבי החרום שפקדו את מרכז הארץ בינואר וכדי להמחיש את נחיצות היחי

שכונת הארגזים בתל אביב אשר הוצפה כשנחל איילון עלה על גדותיו מכמות הגשמים העצומה בתוספת להפשרת השלגים בהרי 
4יפאים ברכבי שטח 'י ג"כאמור רוב הסיוע והפעילות למען הצלת חיים בוצעו ע

בארצנו לא חסרו ולא יחסרו אירועים חריגים ובטח עוד עתידיים להתקיים אירועים דומים ובכללם מצבי מזג אוויר קשים ובלתי 
אשר כלל המתנדבים הג... צפויים ואין להוציא מכלל אפשרות רעידת אדמה מלחמה ועוד

ם ברוח עוז ובהקרבה למען כולנו ולמען קיום מדינת ישראלאמת בסיוע הומניטרי ובהצלת חיי

יפאים והמתנדבים הרבים באשר הם שפעלו ללא לאות תוך הקרבה עצמית למען הצלת חיים כששמעו על מצוקותיהם 
פעולות שהפתיעו את כלל הרשויות בי. של אנשים לכודים בדרכים לירושלים ומירושלים ובאזורים שונים בארץ

על כן מכורח המציאות ברור מעל לכל ספק שיש צורך לאומי בהקמת יחידה ארצית שתכלול רכבי שטח 
יחידה שתהיה זמינה לכל תרחיש ולכל קריאה לדגל למען מדינת ישראל ואזרחיה. יופעלו בהתנדבות בימי שגרה ובימי חירום

והעשייה להקמת יחידה ייחודית ומקצועית למתן שירותים במגוון תחומים כגון הפעלת רכבי לאור האמור החלה מלאכת המחשבה 
אופנועים רגליים כלי טייס ועוד שיופעלו בהתנדבות לאומית בשגרה ובחירום בכל חלקי הארץ

  ":הבירה ישראל 4X4"מהלכים להקמת יחידת הגיפים 
ת להרצת המהלך לתכנון ולהקמת יחידה ארצית תוך גיוס מתנדבים החלה מלאכת המחשב 2014

מלכ -לתפקידים שונים כולל טיפול משפטי לצורך ניהול הקמת עמותה ציבורית עצמאית 
  

2014שם היחידה והרעיון מאז ינואר 
  

  תולדת השם והרעיון הראשוני לשם היחידה 
   :שם היחידה באופן מלא

4x הצלה ומענה הומוניטרי ארצי, איתור, חילוץ, תגבור, הבירה ישראל למתן סיוע
 .הבירה ישראל

 .ל"ברא
כפל יוד שהם שם ה(") ברא הגרשיים מסמלים ' ה, ברא אל :ל"ברא

, איתור, חילוץ, תגבור, ל למתן סיוע"ברא 4x4יפים 'יחידת הג
בנאמנות וביושר למען השגת המטרה והיעדים אשר הצבנו בפ, באנושיות, בכל דרכנו נפעל בנועם
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עמית מפעיל מתנדב ותורם יקר
כאשר מביטים אל האופק הרחוק בשעת ערביים

כך הוא הדבר כאשר אנו מסייעים האחד לשני! סופי
אנו נפעל כי זו דרכו של העולם המקיים מדי יום את אורחות חייו ואנו מנחילים מורשת זו להמשך קיומינו

  
  

:רקע בסיסי להקמת היחידה
י השלג והסופות אשר פקדו את הארץ בשל אירוע

סיוע אזרחי מיידי מבעלי רכב 
וכדי להמחיש את נחיצות היחי. הצלת חיים מיידי

שכונת הארגזים בתל אביב אשר הוצפה כשנחל איילון עלה על גדותיו מכמות הגשמים העצומה בתוספת להפשרת השלגים בהרי 
כאמור רוב הסיוע והפעילות למען הצלת חיים בוצעו ע. ירושלים

  
בארצנו לא חסרו ולא יחסרו אירועים חריגים ובטח עוד עתידיים להתקיים אירועים דומים ובכללם מצבי מזג אוויר קשים ובלתי 

צפויים ואין להוציא מכלל אפשרות רעידת אדמה מלחמה ועוד
אמת בסיוע הומניטרי ובהצלת חיי

  
יפאים והמתנדבים הרבים באשר הם שפעלו ללא לאות תוך הקרבה עצמית למען הצלת חיים כששמעו על מצוקותיהם 'ברכתנו לג

של אנשים לכודים בדרכים לירושלים ומירושלים ובאזורים שונים בארץ
  

על כן מכורח המציאות ברור מעל לכל ספק שיש צורך לאומי בהקמת יחידה ארצית שתכלול רכבי שטח 
יופעלו בהתנדבות בימי שגרה ובימי חירום

  
לאור האמור החלה מלאכת המחשבה 

4X4 אופנועים רגליים כלי טייס ועוד שיופעלו בהתנדבות לאומית בשגרה ובחירום בכל חלקי הארץ
  
  

מהלכים להקמת יחידת הגיפים 
2014כבר במהלך חודש ינואר 

לתפקידים שונים כולל טיפול משפטי לצורך ניהול הקמת עמותה ציבורית עצמאית 
  .הערכות זו ניתן שם ליחידה

  
  

תולדת השם והרעיון הראשוני לשם היחידה 
 שם היחידה באופן מלא

44xיפים 'יחידת הג
 44 :שם בסיסיx הבירה ישראל
 44 :שם קצרx ברא
  4פרוש שםX4 ברא
 יחידת הג :סלוגן היחידה

בכל דרכנו נפעל בנועם !נעשה ונצליח
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מסוגים וכלים שונים שתאפשר  4X4תוקם עמותה עם יכולת הפעלת מתנדבים ברמה של פריסה ארצית שתפעיל רכבי שטח 

  .דל מין דת או לאוםהעמותה מתחייבת לקבל לשעריה כל מתנדב ומתנדבת שירצו לתרום לציבור ולרשויות ללא הב

נפעל בהסברה בקרב בני הנוער במסגרות החינוכיות השונות ונשלבם בפעילותנו מתוך תפיסה עיקרית כי ערכים ברוח 
  .ההתנדבות הנם ביטוי ליכולת אנושית עילאית שמביאה אותנו לנקודת גבוהות יותר ומוציאה מאתנו את הטוב שבקרבנו

במתן סיוע , עם דגש על האוכלוסיה הנזקקת ועל הקשישים

נפעל בקשרי גומלין עם עמותות ארגונים ויחידות מקבילות הפועלים למען הציבור במישורים השונים הקשורים לסיוע הצלה 
  .מערכתי הינו חלק בלתי נפרד ומהותי מתפיסתנו

מתוך , ביושר ובכבוד, נעשה זאת בנאמנות

  בפועל
2016  

. ארצית ובנויה על בסיס היררכי כמבנה צבאי וחוקיו כחוקי המשטרה
מען ת הנכתבים מעת לעת לכאמור הכל נערך לאופי המהותי של בראל הן בפריסה הן בהיררכיה תקנים חוקים ותקנו

  .באתר הרשמי בהתאם

  מייסד, מימון יאיר

   
  יחידת

  

  
  בראל
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2014  
 בראל
 יפים הארצית'יחידת הג

 יחידת השייט הארצית
 יחידת האוויר הארצית

 כח העם בשביל העם ולמען העם
  .הצלה ומענה הומניטרי ארצי, סיוע

  :ומתנדביה
תוקם עמותה עם יכולת הפעלת מתנדבים ברמה של פריסה ארצית שתפעיל רכבי שטח 

  .הגעה בזמן אמת לכל נקודה בארץ בשגרה ובחרום ברמות ביצועיות ומבצעיות

העמותה מתחייבת לקבל לשעריה כל מתנדב ומתנדבת שירצו לתרום לציבור ולרשויות ללא הב

נפעל בהסברה בקרב בני הנוער במסגרות החינוכיות השונות ונשלבם בפעילותנו מתוך תפיסה עיקרית כי ערכים ברוח 
ההתנדבות הנם ביטוי ליכולת אנושית עילאית שמביאה אותנו לנקודת גבוהות יותר ומוציאה מאתנו את הטוב שבקרבנו

עם דגש על האוכלוסיה הנזקקת ועל הקשישים, לאוכלוסיות השונות, זמן שלוםגם ב, כחלק מפעילות היחידה נסייע

נפעל בקשרי גומלין עם עמותות ארגונים ויחידות מקבילות הפועלים למען הציבור במישורים השונים הקשורים לסיוע הצלה 
מערכתי הינו חלק בלתי נפרד ומהותי מתפיסתנוהומוניטרי מתוך ידיעה ברורה ששיתוף פעולה כלל 

נעשה זאת בנאמנות. אנו מתחייבים לפעול על פי חוקי מדינת ישראל להשגת היעדים שהצבנו לעצמנו
  .שאיפה למצוינות תוך שמירה על נורמות חברתיות כללי התנהגות וערכים גבוהים

בפועל העמותה והיחידה מותסיכום ש
6 ינוארנערך ב... סיכום שמות העמותה והיחידה

  2014 ספטמבר
  580595791) ר"ע(הצלה ומענה הומניטרי ארצי 

  2014ספטמבר 
  יחידת בראל

 גיפים הארציתיחידת ה :4x4 - רכבי ה, 
 4x4כל סוגי כלי הרכב הממונעים לרבות 

 'פרשים כלבנים וכו, רגליים
 'מטוסים מסוקים וכו, רחפנים

 'סירות אנשי ים וכו, צוללים
  אנשי רפואה מחלצים ומוכשרים בתחומי הצלה :

ארצית ובנויה על בסיס היררכי כמבנה צבאי וחוקיו כחוקי המשטרה פרוסה, פועלת בשקיפותיחידת בראל 
כאמור הכל נערך לאופי המהותי של בראל הן בפריסה הן בהיררכיה תקנים חוקים ותקנו

באתר הרשמי בהתאם גםהמפורסמים מעת לעת  שמירת איכות סדר ומופתיות

  
  בברכה 

מימון יאיר
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2014מאי עריכת ביניים 

 בראל :שם יחידה כללי
  4יחידותX4: יחידת הג
 יחידת השייט הארצית :יחידת ים
 יחידת האוויר הארצית :יחידת אוויר
 כח העם בשביל העם ולמען העם :סיסמה
 סיוע :מילות מפתח

  
  

ומתנדביהשאיפה רעיון וחזון היחידה 
תוקם עמותה עם יכולת הפעלת מתנדבים ברמה של פריסה ארצית שתפעיל רכבי שטח 

הגעה בזמן אמת לכל נקודה בארץ בשגרה ובחרום ברמות ביצועיות ומבצעיות
  

העמותה מתחייבת לקבל לשעריה כל מתנדב ומתנדבת שירצו לתרום לציבור ולרשויות ללא הב
  

נפעל בהסברה בקרב בני הנוער במסגרות החינוכיות השונות ונשלבם בפעילותנו מתוך תפיסה עיקרית כי ערכים ברוח 
ההתנדבות הנם ביטוי ליכולת אנושית עילאית שמביאה אותנו לנקודת גבוהות יותר ומוציאה מאתנו את הטוב שבקרבנו

  
כחלק מפעילות היחידה נסייע

  .הומוניטרי לשיפור צרכיהם
  

נפעל בקשרי גומלין עם עמותות ארגונים ויחידות מקבילות הפועלים למען הציבור במישורים השונים הקשורים לסיוע הצלה 
הומוניטרי מתוך ידיעה ברורה ששיתוף פעולה כלל 

  
אנו מתחייבים לפעול על פי חוקי מדינת ישראל להשגת היעדים שהצבנו לעצמנו

שאיפה למצוינות תוך שמירה על נורמות חברתיות כללי התנהגות וערכים גבוהים
  
  
  

  
ספטמבר 1 אזשם העמותה מ

הצלה ומענה הומניטרי ארצי , סיוע -בראל 
  
ספטמבר  1 אז מהיחידה שם 

 יחידת בראל :ישם בסיס
 יפים'מתנדבי הג ,
o כל סוגי כלי הרכב הממונעים לרבות  :יחידות ממונעים
o רגליים :יחידות רגליים
o רחפנים :יחידות האוויר
o צוללים :יחידות הים
o יחידות סיוע מיידי:
 יחידת בראל  :לידיעה

כאמור הכל נערך לאופי המהותי של בראל הן בפריסה הן בהיררכיה תקנים חוקים ותקנו
שמירת איכות סדר ומופתיות

  


