רענון נהלים במקרה של צורך להתגוננות אזרחית
עקב הלחימה בדרום והטילים הנורים לעבר ישראל והפניות רבות לגורמי הקיבוץ אנו רוצים
לעדכן את הנוהלים בענין ההתגוננות האזרחית.
בכל אירוע של פגיעה ישירה בקיבוץ גזר יגיעו לכאן באופן מיידי יחידות פיקוד העורף.
הסיכויי לאפשרות זאת כמעט ואינה קיימת!
במקרה של הדרדרות המצב וכניסת איזור המועצה לטווח טילים אזי באופן מיידי פיקוד
העורף מקבל אחריות על הנעשה וצוות של חיילי הפיקוד יתפרס במועצה .צה"ל מעדכן
מבעוד מועד על שינוי של איזורי סיכון ויהיה לנו מספיק זמן לכל הכנה נדרשת בסיוע צה"ל.
רב"ש הישוב ,דייב חזקאל נמצא בקשר שוטף עם הגורמים המתאימים במועצה ,במשטרה
ובצה"ל בכל הקשור לנוהלים והפקודות.
צוותי מקלטים:
על פי התרחישים האפשריים אין כל חשש להתקפה מתמשכת מכל סוג שהוא .מקרה קיצון
הוא אירוע קצר ללא צורך בשהייה ארוכה במקלט .צפוי זמן הכנה והתראה.
בעת אירוע ועל פי הודעה החלוקה למקלטים כדלקמן:
.1כל האנשים בבנייה הקלה מהבית של מרקוס ויהודית ועד רוקסן נכנסים למקלט
ליד מגרש החניה.
.2כל האנשים בגזרדייל נכנסים למקלט שליד הגנון.
.3כל האנשים בשכונת הרפת ,האל שייפס ,והשני חדרים נכנסים למקלט של הח"א.
.4כל האנשים שגרים במרפסות הפתוחות נכנסים למקלט לשמאחורי המרפסות
הפתוחות.
.5כל האנשים בעזריה ממשפחת הנקין ועד למשפחת אלמוג מהשורה הקדמית
והאחורית נכנסים למקלט ליד הנקין.
.6כל האנשים בעזריה ממשפחת ליבני ועד למשפחת ליישמן מהשורה הקדמית
והאחורית נכנסים למקלט ליד ליבני.
במקרה והאירוע קורה בשעות פעילות החינוך אזי:
.1הגנון והפעוטון נכנסים למקלט ליד הגנון – אנשי המזכירות יעזרו
.2הגנים נכנסים למקלט ליד בית שביט – אנשי הנוי יעזרו
.3בית שביט וכוכבים נכנסים למקלט מאחורי המרפסות הסגורות
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למקרי חרום אחרים להלן ההוראות:
.1שומר המבחין באדם/אירוע חשוד מתבקש לפנות מיידית לרב"ש .לאחר מכן עליו
לשוב לבוטקה ולהמתין שם להוראות.
.2כל אחד המבחין באדם/אירוע חשוד מתבקש להתקשר מיידית לרב"ש ולהתרחק
מהמקום למקום בטוח.
.3הרב"ש ידאג לכך שכל הגורמים המעורבים יטפלו בבעיה.
.4על כל אירוע שריפה יש להודיע מיידית לאפי ,אחראי כיבוי אש בגזר.
.5אנשים שאינם ממלאים תפקיד כלשהו במקרה אירוע ,מתבקשים להתרחק ממקום
האירוע .במקרה של אירוע חבלני – כולם נכנסים לבית ונועלים אותו!
.6במידה ודייב הרב"ש אינו בנמצא ,יש להתקשר לדוד שידלובסקי או לעמוס.
.7במידה ויתעורר צורך באיוש מוקד טלפוני ,הדבר יתבצע ע"י נציג ציבור מאחת
ההנהלות.
צוות חירום כללי:
0547932447
רב"ש – דייב:
0547932522
סגן רב"ש – דוד שידלובסקי:
0547932469
מפקד כיתת כוננות – עמוס:
0547932506
טלפון שומר הקיבוץ:
צוות פינוי – נהג – פזי ,חובש -בועז כהן ,עוזר – אשר
צוות רפואי מרפאה – ליאורה ומרכזת בריאות
אחראי כיבוי – אפי
אחראי ניתוק חשמל – משה
אחראי ניתוק גז – צביקה
אחראי ניתוק מים – שרברב
פינוי הריסות בעזרת השופל – מרקוס ,בוב
צוות בשער – איאן ק .וג'ינג'י
איוש מזכירות – איש מנהלת או הנהלת קהילה

אנא שימרו דף זה לשעת צורך !
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