הסמכת צוות צ.ח.י
אושר במזכירות בתאריך  ,8.12.06פורסם בדף מזכירות מס' 15.12.08 974
צוות חירום ישובי )צ.ח.י(
לאחרונה פיתחה מועצת חוף אשקלון מודל להקמת צוותי חירום ביישוביה וכעת היא מציעה לנו
את תמיכתה בהקמת צוות חירום ליד מרדכי החל משלב הבניה ועד לשלבי התרגול וההטמעה.
צוות חירום יישובי הינו מנגנון סיוע קהילתי הנועד לפעול בקהילה בעת מצבי חירום ,לחץ או
אסון לא עלינו ,בתחומי האזרחות והביטחון .תפקידיו העיקריים:
 .1לקיחת אחריות ושליטה עצמית בעת משבר.
 .2איתור האוכלוסייה הנפגעת )במעגלי הפגיעה השונים(.
 .3הפעלת מערכות תמיכה פנימיות.
 .4ביצוע תוכניות שיקום קהילתיות.
הצוות מורכב מצוות מטה ועוד שישה צוותי משנה ומושתת כולו על התנדבות חברים ותושבים
העובדים או מכירים את התחום בו מתמחה צוות המשנה אליו צוותו .פירוט המבנה הארגוני:
 .1הצוות הבכיר הינו צוות המטה ,תפקידו העיקרי להגדיר את מצב החירום אליו נקלע הקיבוץ
ולאחר מכן להפעיל על פי הצורך ובאופן יעיל את שאר צוותי החירום.
 .2צוות ביטחון בראשות רבש"ץ – תפקידו לתת את המענה הביטחוני הישיר והמיידי.
 .3צוות בריאות :רופאים ,אחיות וחובשים .תפקידם העיקרי לבצע פעולות עזרה ראשונה לנפגעים
המגלים משבר פיזי – גופני וכן לסייע בהעברת מסרים בריאותיים – רפואיים לציבור בעת אירוע
משברי.
 .4צוות לוגיסטיקה – תפקידו לרכז אמצעים כגון מזון ,ביגוד ,רכבי הסעה ,וכן לתפעל בעלי
מקצוע כגון חשמלאים ,נהגים ,נגרים ,מסגרים וכד' ,על פי צורכי ונסיבות האירוע.
 .5צוות מידע לציבור ,הסברה ודוברות – תפקידו לרכז ,לטפל ולהפיץ מידע חיוני לציבור לקראת
ו/או במהלך אירוע חירום .תפקידו לקשר בין הקיבוץ לבין גורמי חוץ לרבות עמידה מול אמצעי
התקשורת השונים.
 .6צוות רווחה וקהילה – תפקידו להעניק סיוע נפשי ומוראלי ראשוני לנפגעים תוך ביצוע פעולות
התערבות ברמת הפרט והמשפחה .באחריות הצוות להמשיך ולמוך בנפגעים עד שיקומם ,לרבות
קשר רציף עם המוסדות הרלוונטיים לנושא.
 .7צוות חינוך ותרבות – תפקידו להכין ולהפעיל תוכניות חינוכיות תרבותיות ,על פי חתכי גיל,
להחזרת שיווי המשקל הנפשי והמוראלי של יחידים ,משפחות והיישוב כולו.

תרשים זרימה להפעלת צ.ח.י בחרום:
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סיום האירוע
לסיכום ,המזכירות רואה לנכון לאמץ את דגם צ.ח.י בקהילת יד מרדכי על מנת לתת לכל מרכיביה
את הסיוע הנדרש לפני ובמהלך אירוע חירום וכן גם אחריו .המאמץ העיקרי כעת הוא לאתר יו"ר
מתאים לצוות ,שיחד עם שאר חברי צוותו יקים את צוותי המשנה .לאחר איוש כל הצוותים
ייערכו להם נציגי המועצה הסבר מקיף על הפעלת הדגם לרבות תרגול.
חברים המעוניינים להציע עצמם לתפקיד יו"ר הצוות מוזמנים לפנות לדני שני ,יו"ר ועדת
מינויים.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

עדכון בנושא צ.ח.י – פורסם בדף מזכירות מס' 1.2.07 ,979
ברכות לעמוס קלרמן )מינויו כיו"ר צוות צ.ח.י אושר בוועדת מינויים( שהתנדב להרים בקיבוץ את
פרויקט צ.ח.י )צוות חירום יישובי( .כתזכורת לציבור לפני כחודש אימצה המזכירות את דגם צ.ח.י
הנהוג בישובי קו העימות .צוות חירום יישובי הינו מנגנון סיוע קהילתי הנועד לפעול בקהילה
בעת מצבי חירום ,לחץ או אסון לא עלינו ,בתחומי האזרחות והביטחון .תפקידיו העיקריים:
 .1לקיחת אחריות ושליטה עצמית בעת משבר.
 .2איתור האוכלוסייה הנפגעת במעגלי הפגיעה השונים.
 .3הפעלת מערכות תמיכה פנימיות.
 .4ביצוע תוכניות שיקום קהילתיות.

הצוות מורכב מצוות מטה בכיר ,אליו התנדבו בשבוע האחרון משה סוקר )ישמש כסגנו של
עמוס( ,אלון דגן ,עמי וולקוביץ ומישל דגני ,ומעוד שישה צוותי משנה :בריאות ,בטחון,
לוגיסטיקה ,מידע-הסברה -דוברות ,רווחה  -קהילה ,חינוך  -תרבות.
מנגנון צ.ח.י השלם מושתת כולו על התנדבות חברים ותושבים העובדים או מכירים את התחום
בו מתמחה צוות המשנה אליו צוותו.
בשלב הראשון יתמקד צוות המטה בראשותו של עמוס ,בהקמה ואיוש של צוותי המשנה וכן יבנה
מנגנון הוראות ופקודות פעולה לשעת חירום .לאחר איוש הצוותים ,ייפגשו כל המתנדבים עם
נציגי המועצה לצורך קבלת הסבר מקיף על הפעלת הדגם לרבות תרגול .בהצלחה!
(15.
 ,974בתאריך 15.12.06
)פירוט נוסף ומקיף לגבי דגם צ.ח.י פורסם בדף מזכירות מס' 974
נמסר על ידי הנהלת הקהילה והמזכירות.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

עדכון בנושא צ.ח.י – פורסם בדף מזכירות מס' 20.4.07 ,988
מזה מספר חודשים פועל ביד מרדכי צוות צ.ח.י )המונה כ –  20חברים( .הצוות מורכב מתתי
צוותים המטפלים בהתארגנות של כל המגזרים בעת איום ו/או מצב חירום .לפי תפישת הצוות
וניסיון האנשים המנחים אותו )מועצה אזורית ,צבא ומנחה מקצועי העובד איתנו( מתכנן כל תת
צוות בתחומו את טיפולו בתחום הספציפי אותו קיבל על עצמו .להלן הפירוט:
צוות הלוגיסטיקה  -מכין מאגרי מזון ,מים ,גז ,ואספקת חשמל חלופית למקרה ונשאר מנותקים
לתקופת מה עקב סגירת של האזור .כמו כן בכל המקלטים בוצע ניקיון וחידוש אביזרים הכרחיים
לשהייה בהם .ברור לנו ששהייה לזמן ארוך תהיה בעייתית במקלטים שאין בהם שירותים ומים
זורמים ,ולכן גם נושא זה נלקח בחשבון ויחד עם צוות בטחון מחפש הצוות פתרונות .באחריות
הצוות נמצא גם צי הרכב – לשינוע פנימי והחוצה) .מרכז :שאול וולנסקי(.
צוות בריאות ורווחה  -בוצע מיפוי הקהילה לפי צרכי קבוצות האוכלוסייה השונות.
במידה ונזדקק לפינוי ,סומנו ישובים מחוץ לטווח הטילים )בהנחה שיהיו כאלה( שיקלטו את דיירי
בית הבריאות ,וכן את החברים והילדים בשעת הצורך .כמו כן מכין הצוות תוכנית מגירה לתמיכה
באנשים שיתקשו להתמודד עם המצב .קיימת תוכנית של צוות המרפאה וחברים מקצועיים
נוספים לצורך מתן עזרה ראשונה וסיוע מקצועי בעת משבר) .מרכזות :ניצה רינת ודבורה גורביץ(.
צוות חינוך  -עוסק במיפוי אוכלוסיות הילדים ומציאת אלטרנטיבות להעסקתם בעת משבר.
סומנו מקומות )ישובים( לקליטת הילדים מגיל  0ועד יב') .מרכזות :הגר ווינר/רחל אשחר/נעמי
כהן(.
צוות בטחון  -מכין תכנית מגירה להפעלת כיתת כוננות וצוותי אבטחה בעת הצורך) .מרכז :איתי
דגני(.
צוות דוברות ומידע  -מכין תכניות לדיווח יעיל ובזמן אמת לצורך ידוע של הקהילה על המתרחש
בעת משבר) .מרכזת :רעיה פסי(.
במקביל עובד צוות המטה ,מחבר בין הצוותים וסוגר קצוות .כולנו פועלים במרץ ומנסים להיות
מוכנים לכל סיטואציה משברית לא עלינו ,אך ברור שיכולות להיות הפתעות ותרחישים שלא
חשבנו עליהם .אנו מקיימים סימולציות שונות לתרחישים ומנסים לייצר פתרונות למצבים
מגוונים ורבים .הצוות פועל ועובד בצורה מתוכננת ונעזר באנשי מקצוע מתאימים על מנת
להקים ביד מרדכי מערך חירום מאורגן.
חברים הרוצים לדעת יותר ו/או להציע רעיונות מעשיים ומעוניינים ויכולים לתרום למאמץ
הציבורי מתבקשים לפנות לעמוס קלרמן – ראש צוות צ.ח.י.
רעיה פסי בשם צוות צ.ח.י

