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  צוות חירום וחוסן יישובי )צח"י(ל תנדבלתושבי נירית לה 2מס. קול קורא 

 

הינו קבוצה של פעילים מתנדבים תושבי היישוב, )צח"י( צוות החירום והחוסן היישובי 

  ניריתדי לתושבי מנת להוות צוות התערבות וסיוע מי-עברו הכשרה בסיסית עליש

 במצבי חירום ומשבר שונים. 

 מתבסס על חברי הוועד המקומי, חברי וועד האגודה ומתוגבר ע"י בניריתהצוות 

כמו גם, על מתנדבים אחראיים מקרב בני  מתנדבים מיומנים במקצועות דרושים

 . )במקביל יצא קול קורא לבני הנוער להתנדב ולסייע( הנוער

על  צוותי המשנהלהוסיף ולהרחיב את  אנו מבקשיםגרעין חיוני שסביבו  בעת הזו, יש

והחברים בהם, יהיו  כלוליםהננו שואפים שראשי צוותי המ. פי מאפייני הישוב וצרכיו

בקיאים ומצויים בהתנהלות הפנימית יכולות תפעוליות ו/או ו מקצועיותיכולות ידע, בעל 

מצויים בהתנהלות החיצונית )מועצה אזורית,  /אועל מרכיביו ותשתיותיו ו הישוב של

 ישובים שכנים וכו'(. 

, וכולו או חלקו גם בשעת חירום כמענה מידי לאירועים משברבעתות  יפעלהצוות 

 במקצועות מגוונים: נדרשים מתנדבים   יםצוותמ יםורכבמהמכלולי ההפעלה ל ביישוב.

/נהגי ) רופאים /פרמדיקים /אחים /רוקחים הרפואית רפואה והמעטפתאנשי  .א

 (אמבולנס/ מזכירות רפואיות

 /כיבוי אש מיומנות בתפעול נשק -בטחון אנשי  .ב

 ם/פסיכולוגים/מקצועות טיפולייםעובדים סוציאליי .ג

 אנשי חינוך)מורים/גננות/מדריכים( .ד

  יכולות בהפעלת ציוד וניודוו ת, מסגרותבינוי, שרברב: חשמל, אנשי לוגיסטיקה .ה

 אנשי קשר ורדיו .ו

 מומחים למים ו/או הפעלת מערכות מים .ז

 מיומנות בדברור ויח"צ .ח

 ים )חמ"ל/אג"מ( מיומנויות בפיקוד/שליטה מבצע .ט

המכלולים )בטחון,  7 -לאחד משיתנדבו  יםתפקידה יבעלאת למנות  שואפיםהננו 

צוות  בכל מקרה, . לוגיסטיקה, רווחה וקהילה, רפואה, חינוך וטף יום, תקשורת ומטה(

ול מרכיבי מטה החירום של ה אנשים ויהיה בעל יכולת לפעול מארבעמימנה פחות לא 

 בפעילות רצופה, על פי הצורך.המועצה 

צוות החירום היישובי יוכשר לתפקידו וישולב בתרגילים ובהשתלמויות בנושאי חירום 

מידה וחלק ב .שגרהלשמר את הצוות גם בשעת  הכוונהעל ידי המועצה האזורית. 

 ממלאי מקום.די יבמ יופעלומאנשיו מגויסים לצה"ל 
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  הצטרפו אלינו!נכונים לאתגר ולמחויבות  םאם את

 : או לפנות כמפורט מטה במזכירות היישובניתן להירשם 

 לראשי צח"י:

 5025505550 –סוזי יוגב 

 505-0572525 -חיים כהן 

 
 


