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 שלום רב,

 .התקימה ישיבת הערכות לקראת הקיץ בנושא מניעה והתמודדות עם שרפות  6.5.2019ביום שני 

 נציגי ישובים  30ו חבישיבה נכ

מנוף, מצפה אבי"ב, קורנית, שורשים, גילון , כישורית, כמון,  אבטליון, אשבל, חסרו נציגי הישובים הבאים:

 שכניה, תובל, והישובים הבדואים.

 

למתן  את החשיבות הקריטית  והדגישם בנושא ייקמב"צ תחנת גליל מרכזי נתן את הדגשים המבצע -אלון גולן

 ות הכיבוי של הישוב.ומענה מידי על ידי צ

 מים.ומתקד עופר מחברת "עופר חילוץ נהצלה" הציג אמצעי כיבוי שונים

 והמסקנות והלקחים מהאירוע. בהר עצמון 2010ה של ה הגדולאת סיפור פציעתו בשרפ רפת סיפדרא עברי מיויע

 

 נחיות וציפיות להמשך:ה

 הכיבוי כוחותכל לתת מענה מידי עד הגעת וישובי שי כיבוייש תשיבות גדולה ביותר לקיומו של צוות  .1

 ו בתיאום עם אגף הביטחון.כל ישוב מתבקש להעמיד צוות כזה ולהכשיר אות -

סכנה להוות שעלולות ובעיתיות נציגי הישובים מתבקשים לבצע מיפוי ישובי ולאתר נקודות קריטיות  .2

 .לשרפות

וק גזם ריש להימנע מלז - ת האפשרדבהיקף הישוב במי צמחיה/עשביהיש לבצע חישוף /כיסוח דילול  .3

 יש לפנותם. ,לואבורי גזם כצלות הישוב ובמידה ויש מו"מעבר לגדר" בגב

  .ר לאגף הביטחוןיאש והדרנטים בישוב ולהעב כיבויות דיש להכין מפה של עמ .4

 בהתאם לתקן. כיבוי ברכישת ציוד 50%ממן להמועצה ממשיכה  .5

כבאות והצלה ובהתאם לסדר  שרותיהמועצה ממשיכה בהכנת תוכנית להגנת ישובים ע"פ הנחיות  .6

 .עדיפויות

בימים אלו יש לוודא מוכנות , בוי אש"יווטסאפ "פורום כה לישובים בקבוצתבימי קיצון תועבר התראה  .7

 .בוי הישוביימינות צוות הכזבוי וימלאה של ציוד הכ

 (102ולמוקד כבאות והצלה   049902333 –למוקד משגב ) לגבי כל אש /עשן במרחב. יש לדווח .8

ומיקום בווטסאפ  למוקד צילום להעביר  רצויבמידה ויש זיהוי של שרפה בישוב או בשטחום הפתוחים  .9

( על מנת לאתר במהירות את מקום השרפה ולהעביר לכוחות הכיבוי 052-3499073למספר משגב )

ורה מהירה למיקום צבכוחות בכיבוי כמו כן חשוב להכין "שדכן" בשער הישוב שיוביל את  שבדרך.

 .ההשרפ

  צורפותיש להפיץ לתושבים הנחיות זהירות מאש המ .10

 ,כהאתודה לכל העוסקים במל                                                                     
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