
 
 

 
 

  לשכת מנכ"ל
 

  www.baitisraeli.co.il 30-3933466פקס:  30-3393399טל: 33499ד.נ צפון יהודה 

mankal@gush-etzion.org.il 

 אלון שבות

 אלעזר

 הנחל איבי

 בת עין

 גבעות

 הר גילה
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 צ'ק ליסט לישוב ______________  

 במסגרת פקודת חורף גוש עציון()

 

 מזכיר יקר שלום וברכה,

 
במסגרת ההכנות לקראת החורף ותנאי מזג האוויר הקשים, החשיבות של הכנה מוקדמת ופעילות 

רבה. המטרה הנה קיום מערך שירותים על בסיס  –במהלך האירועים  הישובמתואמת ונכונה של 

הישוב, תושבי הישוב והאמצעים הקיימים בישוב, במטרה לסייע לגורמי המועצה לשמור על חיי 

 התושבים ולקיים שגרת חיים מינימאלית בישוב, במהלך החורף ובמזג אוויר סוער.

 
ק ליסט" למזכירי הישובים, על מנת לוודא הכנה כלקח מאירוע העבר, הכינה המועצה דף "צ'

מסודרת לקראת החורף. דף זה נועד לשרת אתכם לשם הבטחת תפקוד של מכלולים, אביזרים, ציוד 

 ובעלי תפקידים, ולצמצם, ככל הניתן, את נקודות הכשל האפשרויות.

 
, נכ"ל המועצהמ למשרדיש לבצע את הפעולות האמורות, למלא את הנתונים הדרושים, ולהעבירם 

 mankal@gush-etzion.org.ilבדוא"ל 

 

 פרטים אישיים ופרטי התקשרות

 מס' טלפון בבית מס' טלפון נייד שם המזכיר
מס' טלפון נוסף 
 )במקרה הצורך(

    
 טלפון במזכירות אתר אינטרנט/פייסבוק דוא"ל אישי ובישוב מס' פקס'

    
 מס' טלפון נוסף בביתמס' טלפון  מס' טלפון נייד שם יו"ר צח"י

    
 מס' טלפון נוסף מס' טלפון בבית מס' טלפון נייד שם יו"ר הוועד

    
 טלפון נייד אחזקה שם עובד אחזקה טלפון נייד רבש"צ שם רבש"צ

    
 טלפון נייד שם יו"ר ועדת חינוך/ נציג חינוך בצח"י

  
 

 פעולות הכנה לחורף:

 קבלת פקודת חורף של המועצה.  

 קבלת דף הנחיות מהמועצה.  

  המאויש בשעת סערה. -מיקום חמ"ל הישוב ,_____________________ 

  מיקום מחסן/מכולת ציוד חירום- .________________________________________ 

 ים לחלוקת מים ומזון בשעת חירוםסימון של נקודות מוסכמות בישוב : 

1.  ___________________2______________ . _____3 .____________________ 

  ;קיום ציוד להתגוננות מקור בקרב בעלי תפקידים 

 .וידוא המצאות מלאי מזון מספיק לשימוש מזכירות הישוב 
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 פילוס שלגים

 .העמדת כלי צמ"ה בתוך הישוב, בכוננות לקראת השלג 

 סיור מקדים של מפעילי צמ"ה בישוב. 

 הצמ"ה והעמדת כלי  מקום לינה למפעילי הצמ"ה- ._____________________________ 

 .הכנת מפות/תצ"אות מוערות בכמות מספיקה 

 העברת פרטי ההתקשרות של מפעילי הצמ"ה, למחלקת הביטחון במועצה: 

 : _______________ טלפון נייד: ________________ סוג הכלי: ________.שם מפעיל

  בבזנ"ט.  –צמתים, כיכרות סימון 

  צובר גז מרכזי; שיבר וצינורות מרכזיים(.  –)לדוגמה בבזנ"ט  –נת"בים סימון 

  ק"ג.  -מלאי מלח לשימוש עצמי בישוב _______ 

 

 ביטחון

  לשימוש מנהלתי בישוב, ע"י מזכיר הישוב. 4*4רכב וזמינות קיום 

 סוג הרכב ______________, צבע ________________.

 לרכבים.קיום שרשראות שלגים , 

  פנימי בתוך הישוב.קשר רדיו 

 .מכשיר כריזה 

 לת חסימת ציר הכניסה בש.ג. הישוב, תוך סימון.יכו 

 מיקום חניה ____________________________.4*4 תקינות רכבי הביטחוןכמות ו . 

 .קיום מלאי סולר ויכולת תדלוק לרכב הרבש"צ ורכבי הביטחון 

 .יכולת שמירה על מערך אבטחה היקפי בעת שלג 

 .)סקר ובדיקת תקינות מגורי הגנ"ש )אם קיימים בישוב 

 

 רפואה

  .______________________________________ מיקום נקודת הזנקה/עמדת אמבולנס 

 .____________________________________________________ :שם ופרטי הכונן 

  בהקפצה ע"י א. הרפואה במועצה, קב"ט המועצה או ע"י המוקד  –שימוש באמבולנסים

 הביטחוני, בלבד.

 

 אוכלוסיות הדורשות תשומת לב מיוחדת

  על תושבים הדורשים תשומת לב מיוחדת: ופרטים, בעותק קשיח ובמחשב, קיום רשימות

חולים במחלות הדורשות טיפול סדיר מחוץ נשים הרות לקראת לידה; קשישים ומבוגרים; 

עולים חדשים; ותושבים אשר מסיבות  לישוב, שלא ניתן לדחותו; ילדים בעלי צרכים מיוחדים;

 (. שורת )עיוורים, חרשים, בעיות שפהשונות אינם נגישים לאמצעי תק

  למחלקה לשירותים חברתיים במועצה, בדוא"ל.העברת המידע 
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  צח"י 

  הישובי; העברת המידע המצאות רשימת ופרטי התקשרות עם יו"ר וחברי צוות החירום

 למועצה.

 .וידוא קיום ותקינות אמצעי קשר ואמצעי מיגון לחברי צוות החירום 

 .הפעלת צח"י ע"י המחלקה לשירותים חברתיים, בלבד 

    

 תקשורת ודוברות פנימית בישוב

 קיום אתר אינטרנט של הישוב, קיום פורום ישובי. 

 ______________________כתובת האתר _________________________________

 כתובת הפורום וסיסמת כניסה ___________________________________________

  קיום מאגר מספרי טלפון של תושבים, ויכולת שליחתSMS  מרוכזת.   

  קיום מאגר כתובות דוא"ל של התושבים, ויכולת שליחתSMS  .מרוכזת 

 .יכולת שליחת הודעות המועצה, לתושבים 

 

 מוסדות חינוך וציבור

 .)ביצוע עבודות תחזוקה מקדימות )פתיחת מרזבים, חיזוק גגונים 

  לדווח למועצה אם לא בוצע. –וידוא הורדה ופירוק ציליות, טרם החורף 

 .קיום רשימת מבני חינוך בישוב 

  סיוע למועצה בקיום פעילויות חינוך/פעילות נוער, במידה ולא מתאפשרת פעילות חינוכית

 למוסדות החינוך של המועצה. והסעות

 וכן קוד , , משולטים ומסומניםוידוא המצאות מפתחות של מוסדות החינוך בישוב

 .במזכירות הישובכניסה/אזעקה, 

 )פינוי שלג משבילי הגישה למוסדות חינוך )בעיקר גני ילדים. 

 חזרה לפעילות במוסדות החינוך, רק לאחר קבלת הנחיות מהמועצה; לאחר בדיקת נזקים 

 ראשונית ע"י הישוב, גורמי המועצה ומנהל/ת מוסד החינוך. 

 

 חשמל ומאור

  כן/לא. אם קיים  –המצאות גנרטור-   

 וידוא חיבור לגדר ההיקפית ולשער הכניסה; 

 חיבור לתאורת חירום; 

 תאריך בדיקה והפעלה אחרונה _____________________; –ביצוע הפעלת ניסיון 

 שעות; 44-מלאי סולר בכמות מספיקה לתדלוק גנרטור והמצאות 

 עובד אחראי ומקצועי, האחראי על הגנרטור; 

 קיום אמצעי כיבוי מספיקים, בסמוך לגנרטור.  

  :לוח חשמל ראשי 

 קיום מפתחות לחדר וללוחות חשמל, אצל בעלי תפקידים.
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 הכרת מיקומי מפסקים ראשיים; 

 קיום אמצעי כיבוי סמוך ללוח החשמל; 

 ניתוק מתקן סלולארי מהלוח(;  –ניתוק של אמצעים מהלוח )לדוגמה הכרת יכולת 

 רק לאחר הדרכה ואישור של חשמלאי המועצה; –יכולת טיפול בתקלות/תקלות נפוצות 

  חברת חשמל: –חשמל ראשי 

 גיזום עצים וענפים הסמוכים לקווי חשמל עיליים, ככל שניתן;

 הכרת מספרי קו/עמודי חשמל, המזינים את הישוב. 

 

 מים וביוב

 .)הכרת מיקומי מט"שים )אם יש בישוב 

 .הכרת מיקומי מתקני סניקה, קווים ביוב ומים ראשיים 

  הכרת מתקן מקורות )אם קיים בישוב(, צינורות כניסה ושיברים, מס' עמוד/קו חשמל מזין

 את המתקן.

 

 תושבים ומתנדבים

 :סיוע בהפעלת גני ילדים,  הכנת רשימות של מתנדבים, המוכנים לסיוע בישוב בשעת חירום

 , במקרה היעדרות צוות חינוך;בתי ספר ומעונות

  ;הכנת רשימת מתנדבים, לסיוע בעבודות שונות בישוב, דוגמת פילוס שלג משבילים ומעברים

פינוי גזם משבילים ומדרכות; יצירת תקשורת עם תושבים הדורשים תשומת לב מיוחדת; 

 תיקון נזקים קלים ועבודות תחזוקה.

  :הכנת רשימת בעלי תפקידים חיוניים לסיוע בשעת חירום, שאינם מרותקים למקומות העבודה

 רופאים, פראמדיקים, חובשים ומגישי עזרה ראשונה; מכונאים, חשמלאים, אנשי שיפוצים. 

  או כלי צמ"ה.4*4הכנת רשימת מתנדבים לסיוע בשעת חירום, מחזיקי רכבי , 

 

 


