
7/6/2018 

 מידע לציבור -צח"י דף 

 

 מספר עדכונים, הנחיות ובקשות:רענון נהלים, להלן 
 
מתיחות בטחונית באזור. היו מספר אירועי ירי תלול  שובחווינו  בתקופה האחרונה . כללי:1

, עפיפוני תבערה שגרמו לשריפות באזור ואירועים באזור גדר )רקטות ופצמ"רים( מסלול
צח"י נירים מתכוון  ,הסלמה בטחונית באזור תהיה, במקרה שבעבר פרסמנו כפי שכבר .המערכת

עם  למזעור הסיכון לחיי אדם. – להתנהל באופן שונה מבעבר, תוך העברת הדגש מקיום חיי שגרה
 זאת, כל עוד אין הצדקה לפינוי אוכלוסיה, אנו מנסים לקיים שגרה ככל הניתן.

פקידים ולהבהיר ם, לעדכן פרטי אנשי קשר ובעלי תדף זה נועד לרענן נוהלים בשגרה ובחירו
 כנית צח"י נירים.קווים מרכזיים בתו

 

 . התנהגות בשעת אזעקה, "צבע אדום" או רעש של נפילות:2
מרחב ממ"ד או דית לחדר המוגן. במידה ואין ייהתראת "צבע אדום" יש להיכנס מ בהשמע -

 ם.מוגן, יש לשכב על הקרקע ולכסות את הראש עם הידיי
 ."צבע אדום"פיצוץ יש לנהוג באותה דרך כמו בהתראת  בהישמע -

 

 חשוב ביותר:
 כדי למנוע הסתכנות שלא לצורך והפרעה לכוחות החירום. אין להסתובב בחוץבזמן אירוע 

 לעפיפונים, רחפנים וחפצים דומים יש להתייחס כאל חפצים חשודים, להתרחק ולדווח.
 

 . דיווח:3
אך ורק על מנת ליידע  3213336-054 בטלפון הרבש"צדניאל ליצור קשר עם יש  בעת אירוע חירום

 .לגבי מיקום אירוע בטחוני או על נפילות ונפגעים
 .054-7916451 ענת, 054-5660576 אוריהעברת מידע לציבור בעת אירוע בטחוני באחריות 

 

 . תרחישי פינוי4
מ.א. אשכול(, יעד  –רשות המקומית לפי תוכנית הפינוי של מוסדות המדינה )המופעלים דרך ה

. במקרה )בתגבור של קיבוץ שדה בוקר( הפינוי של נירים במקרה הצורך הוא מדרשת שדה בוקר
נתנו שירותי הקהילה של נירים באתר הפינוי, ואילו בחצר הקיבוץ יופעל צוות ישל צורך בפינוי, י

 מצומצם של בעלי תפקידים.
ושאר מוסדות הקהילה יופעלו ככל הניתן באתר הפינוי בכדי לתת את התשובה מערכת החינוך 

עם הנהלת  בתיאוםתרחישי הפינוי והפרטים הטכניים נבנים  הטובה האפשרית לצרכי הקהילה.
יצויין כי פינוי יתבצע על בסיס הערכת המצב של צח"י נירים, כלומר לא באופן  המדרשה.

 חלטות המדינה והצבא מצד שני.אוטומטי מצד אחד, וללא המתנה לה
 

 מספרי חירום:
 .101, או 054-7916300 אמבולנס:
 .102או )דניאל(,  054-3213336 כיבוי אש:

 )לברורים על תחבורה, מוסדות ואירועים במועצה(. 08-9966333 מוקד חרום של המועצה:
 .08-9965264 :במועצה חוסן מרכז

 

 י צח"י(.)דיווח ושאלות בנושא 054-5660576  אורי
 )לדיווח לגבי ארוע בטחוני ונפגעים( 054-3213336  דניאל

 )דיווח ושאלות בנושאי צח"י(. 054-7916451  ענת
 קהילה(.ה)דיווח ושאלות בנושא תפעול  050-6925984  שאול
 .משק(ה)דיווח ושאלות בנושא תפעול  052-6179225  אמיר

 (.אות ורווחהברי)דיווח ושאלות בנושאי   054-7916548 ב. אסתר
 )שאלות בנושאי מערכת החינוך(. 054-7919533  שוש

 (.גיל שלישי)שאלות בנושאי  054-7916409  נורית
 )קשר לתושבים(. 054-7915037  פטו

 .)קשר עם התקשורת( 054-7916488  ארנון
 

לך בנוסף חברים בצח"י: אוהד גוטשטט, רינת גלילי, חנה רובינשטיין, אלון אנקר, אילת רם ולי
 אבן צור. 

 www.nirim.co.il במידת הצורך, דפי מידע ועדכונים שוטפים יפורסמו באתר נירים 

 תודה על שיתוף הפעולה
 צח"י נירים - ענתאורי ו

http://www.nirim.co.il/

