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 תכנית צח"י נירים למצב חירום מתמשך

הציג ראש צח"י  ,24.8.15-בישיבה משותפת של המזכירות, הנהלת הקהילה וצח"י שהתקיימה ב
המלחמה האחרונה  לקחיאורי הסביר כי לאור  את תכנית צח"י למצב חירום מתמשך. אורי רז

והערכת הלך הרוח בציבור, ובעקבות תהליך ממושך ויסודי של למידה והסקת מסקנות, נערך צח"י 
כון לחיי אדם, להתנהלות שונה במצב חירום עתידי. עיקר השינוי הוא שימת דגש על מזעור הסי

באמצעות הרחבת היקף הפינוי ואספקת השירותים באתר הפינוי, תוך צמצום השירותים שיינתנו 
  בחצר הקיבוץ.

 התכנית מופיעה בהמשך לדף זה. 

בדיון שנערך בעקבות הצגת התכנית, ניתנה התייחסות לסוגיות שונות הנוגעות לתפעול הקהילה 
 –והן בחצר הקיבוץ, והתקבל העיקרון המרכזי של התכנית והמשק בשעת חירום, הן באתר הפינוי 

 מעבר להפעלת שירותי הקהילה באתר הפינוי, תוך צמצום השירותים בנירים בשעת חירום.

בישיבה נאמר כי יש צורך לגבש תכניות מפורטות בכל התחומים שנסקרו בתכנית הכללית וכן 
   פינוי אפשרי, באמצעות הסברה ויידוע.הודגשה החשיבות של הכנת האוכלוסייה לתרחיש של 

הוחלט כי מייד לאחר סוכות יתקיימו שני מפגשים פתוחים לציבור בנושאים הנוגעים להפעלת 
 רווחה בשעת חירום. מועדי המפגשים יפורסמו בהמשך.התחומי החינוך והבריאות ו
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 מתמשך חירום למצב נירים י"צח תכנית

 כללי

 ממושך תהליך ובעקבות, בציבור הרוח הלך והערכת האחרונה המלחמה תוצאות לאור: הקדמה
 השינוי עיקר. עתידי חירום במצב שונה להתנהלות י"צח נערך, מסקנות והסקת למידה של ויסודי

 השירותים ואספקת הפינוי היקף הרחבת באמצעות, אדם לחיי הסיכון מזעור על דגש שימת הוא
 .הקיבוץ בחצר שיינתנו השירותים צמצום תוך, הפינוי באתר

 שירותים אספקת: הבאים העקרונות תחת לפעול י"צח מתכנן, באזור מתמשכת חירום בשעת
 בחצר מינימליים שירותים אספקת; הפינוי באתר, הקיבוץ לחצר מחוץ הקהילה חיי וניהול

 חיוניות ופעילויות הקיבוץ חצר על שמירה תוך זאת כל; אדם לחיי הסיכון מזעור תוך, הקיבוץ
 .מותמסוי

 תכנית. י"צח ידי על שגובשה הפינוי תכנית של המנחים העקרונות את להציג נועד זה מסמך
 גובשה, והמשק הקהילה תחומי כל של להתנהלות מפורטות  תכניות הכוללת, המלאה החירום

 . וצוותיהם התחומים מנהלי ידי על בנפרד

 

 לחירום מעבר

 יתקבלו הקיבוץ בחצר השירותים והיקף הפינוי היקף לגבי וההחלטות לחירום מעבר על ההחלטה
 לגבי שההחלטות צפוי, העבר ניסיון בסיס על. מתמשכת מצב הערכת של בתהליך, י"צח י"ע

 האוכלוסיה לגבי ההחלטות ואחריהן, הראשונה בקדימות יהיו החינוך ומערכת הילדים אוכלוסיית
 כולל זה נוהל לפיכך. המבוגרת האוכלוסיה על בדגש, והבריאות הרווחה לשירותי יותר הנזקקת

 הפינוי באתר ובריאות רווחה שירותי הפעלת ובנוסף, הפינוי באתר החינוך מערכת להפעלת תכנית
 בתרחיש הקהילה חיי להפעלת תכנית הנוהל כולל כן. הקיבוץ בחצר אלה שירותים צמצום תוך

 .פינוי

 הוא נירים קיבוץ יפונה אליו האתר, האזורית והמועצה הקיבוצית התנועה, ל"רח החלטות פ"ע
 לפני פינוי לבצע נחליט בו בתרחיש בוקר-שדה בקיבוץ להסתייע מתוכנן בנוסף. בוקר-שדה מדרשת
 .ל"הנ המוסדות של החלטה

 צוות י"ע תחזוקה גורמי ומספר והחקלאות החיים בעלי ענפי של הפעלה מתוכננת, נרחב בפינוי גם
 אחד כל עם אישית בדיקה תערך ערכותימהה כחלק. הקיבוץ בחצר שישארו עובדים של מצומצם

 (.ומשפחתית אישית) חירום בזמן בנירים שארילה שלו היכולת לגבי החיוניים התפקידים ממלאי

 

 החינוך תכנית

 תכנית לפיכך. לפעול שלא צפויה נירים בחצר החינוך מערכת, ביותר מצומצם פינוי של בתרחיש גם
 לגבי צפי, לעניין מראש שיגוייס א"כ, עבודה תכנית תכלול הפינוי באתר החינוך מערך להפעלת

 הפחות לכל או, הקיימים הצוותים עבודת להמשך הניתן ככל תפעל המערכת'. וכו הקבוע הצוות
 של עצמאית הפעלה או/ו המארחת במערכת לשילוב תתיחס התכנית. איתם קשר על שמירה
. ארגוניים ואילוצים חינוכיים שיקולים לפי זאת כל', וכו השונים לגילאים התייחסות, החינוך

 פתרונות תחפש המערכת, לעיל האמור לצד. בחשבון באות האפשרויות שתי - המדרשה מבחינת
 .פינוי על החלטה לפני מסויימת הסלמה של ביניים למצבי
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 ובריאות רווחה תכנית

 השירותים אספקת על בדגש, השונות והאוכלוסיות לשירותים תתיחס והבריאות הרווחה תכנית
'. וכו סיעוד, טיפול, נגישות של לשאלות ופתרונות( אחר מקום או בוקר-שדה מדרשת) הפינוי באתר

 לרבות ,פינוי לתרחיש ומשפחותיהן הרלבנטיות האוכלוסיות של מקדימה הכנה תכלול התכנית
 . במערכת המועסקים שכירים ועובדים זרים לעובדים התייחסות, המשפחות לאחריות התייחסות

 

 קהילה תכנית

 ההחלטות קבלת נוהל, הפינוי באתר הקהילה ניהול לאופן התייחסות תכלול הקהילה תכנית
 של לוגיסטיקה; הפינוי לאתר קישור צוות'; וכו, שירותים לגבי התחשבנות, הפינוי בתקופת

 של שונים היבטים תכלול התכנית. בחירום לתפקוד התפקידים בעלי מחוייבות הגדרת; הפינוי
 בכל תפקידיהם את למלא להמשיך התפקידים מבעלי מצופה. תרבות לרבות, הקהילה פעילות
 . הפינוי באתר ואם הקיבוץ בחצר אם, תרחיש

 בעלי, רחב פינוי של בתרחיש הקיבוץ בחצר שיישאר החירום צוות הרכב את התכנית תכלול כן כמו
 אחזקת(; יתת כוננותוכ ץ"רבש) הפנימיים הביטחון גורמי והפעלת איוש; ותפקידם בו התפקידים

 התכנית עם ובמתואם י"ע'( וכו אשפה פינוי, כיבוי, מים, חשמל בדגש) המוניציפלית התשתית
 ניסיון תוך, הקיבוץ לחצר צבאיים כוחות לכניסת לב תשומת תוקדש. המשק של המקבילה

. הצבא עם בתיאום - בחצר בתנועתם ושליטה הקיבוץ על השמירה לכוחות אלה כוחות לצמצום
 .העבר מלקחי כחלק, בצבא שונים דרגים עם בעניין שיחות התקיימו כבר

 עליהיה ו, בעליהן ללא הקיבוץ בחצר מחמד חיות השארת תתאפשר לא רחב פינוי של בתרחיש
 .מתאימים פתרונות להן למצוא בעליהן

 

 המוניציפליים והשירותים המשק תכנית

 או שמית ומסומן מצומצם צוות י"ע המשק של חירום להפעלת צוות תכלול המשק תכנית
 . המפונים והן הנשארים הן, זרים עובדים לנושא התייחסות תכלול התכנית. פונקציונלית

 

 י"צח תכנית

 פיצול'. וכו י"צח כינוס מיקום, תפקידים שיבוץ, הפינוי בתקופת י"צח הפעלת אופן תכלול התכנית
 מרכיבי כל הפעלת יוודא י"צח. הביטחון לנושא תתייחס התכנית. פינוי וצוות מקומי לצוות י"צח

 הערכות ויקיים, חוסרים של במקרה תפקידים לבעלי מקום ממלאי לאיוש יפעל, ל"הנ התכנית
 .לשגרה לחזרה עד למצב בהתאם שוטפות מצב

 

 


