
 
 

 
 

23/01/18 

 

 ,לכבוד
 קב"טים  -המועצות האזוריות 

 

 הסדרת הטיפול בהקמה, שימור וציוד לצח"י: הנדון

 

 ,רב שלום

צוותי החוסן והחירום הישוביים )צח"י( מהווים מרכיב חשוב בהיערכות של המועצות האזוריות 
 להתמודדות עם מצבי חירום.

נושא הצח"י הוטלה על משרד הרווחה והשירותים ברמה המדינתית האחריות הכוללת ל
 החברתיים.

למאמץ הקמת ושימור הצח"י נרתמו, לשמחתנו, משרד הביטחון, הן רח"ל והן היחידה 
 להתיישבות, ופיקוד העורף.

 מור וציוד לצח"י כדלקמן:לאחרונה סוכמו הכללים להסדרת תחומי האחריות להקמה, שי

 והשירותים החברתיים משרד הרווחה

 .אחריות כוללת מדינתית 

  וועדה משותפת למשרד  –התווית התורה והנהלים )בסיוע וועדת היגוי ארצית לצח"י
 הרווחה, רח"ל, פקע"ר ומרכז המועצות האזוריות(.

 .תיקצוב הקמה ושימור לצח"י 

   במרחב האחריות הביטחונית לצח"י בישובים שאינם תיקצוב הצטיידות אישית וצוותית
 ישובים(. 550-של צה"ל )כ

 רח"ל

 .שותפות בוועדת ההיגוי הארצית 

 .העברת תקציבים למשרד הרווחה לצורך הקמה, שימור והצטיידות 

 היחידה להתיישבות במשרד הביטחון

 הביטחונית של במרחב האחריות תיקצוב הצטיידות אישית וצוותית לצח"י בישובים ש
 ישובים(. 450-צה"ל )כ

 פקע"ר

 .שותפות בוועדת ההיגוי הארצית 



 
 

 
 

  תיקצוב וביצוע של חדרי הפעלה ישוביים בכלל הישובים במועצות האזוריות באמצעות
 פרויקט תר"ש רשויות.

 המועצות האזוריות/הישובים

 העמדה של מבנה ממוגן תקני ותקין כולל חיבור חשמל לטובת חדר הפעלה ישובי. 

 שלושה קווי טלפון וקו אינטרנט. – הישובי חיבור תקשורת לחדר ההפעלה 

 .איתור, גיוס והכשרת אנשי הצח"י 

 .שמירת הכשירות של הצח"י 

תכניות העבודה של משרד הרווחה, היחידה להתיישבות ופקע"ר/תר"ש רשויות תיקבע ע"י 
 הגורמים בהתאם למסגרות התקציביות ותהיה רב שנתית.

 הגורמים תופץ בנפרד. דה שלתכניות העבו

 מצורפים

 רשימת ציוד אישי וצוותי לצח"י 

 .רשימת ציוד ובינוי לחדר הפעלה ישובי 

 

 

 

 בברכה,
 

 יהודה בן אורי
 ר' תחום ביטחון וחירום

 

 

 

 

 

 העתקים

 ראשי המועצות האזוריות
 בצלאל טרייבר –ראש רח"ל 

 ישראל נדיבי –מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות 
 ברוך שוגרמן – קהילתית לעבודה השרות מנהלהרווחה/משרד 

 עמיקם סבירסקי –ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון 
 יוסי אלעד –פקע"ר/מנהל פרויקט תר"ש רשויות 

 מנכ"לים/מזכירים –מועצות אזוריות 
 מנהלי רווחה –מועצות אזוריות 

 רינת חכים –ראש תחום קהילה במרכז המועצות האזוריות 
 



 
 

 
 

 

 ציוד אישי וצוותי לצח"י -פח א' נס
 

 הערות כמות הפריט
  6 3 דרגה בליסטית קסדה

  6 3 דרגה מגן בליסטי אפוד
  6 ראש פנס

  ק"מ 5טווח קליטה /שידור  6 קשר מכשיר
כולל תא לשם והגדרת  6 כיסים עם זיהוי אפוד

 תפקיד
 כולל כיתוב "צח"י" על הגב 10 אפוד זיהוי רגיל

  1 מחסום ערכת
 לפי תקן משרד הבריאות ALS 1תרמיל 

  2 מגפון
  6 מגן משקפי

  10 עבודה כפפות
  1 מחשב נייד

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ציוד ובינוי לחדר הפעלה ישובי לצח"י -נספח ב' 
 ריהוט

 ס"מ. 240X120 –שולחן מרכזי  ❖

 ס"מ 120X80 –שולחנות צמודי קיר  2 ❖

 כסאות  20 ❖

 ארונות משרדיים ננעלים 2 ❖

 

 ותקשורת מיחשוב

 מחשבים שולחני+מסך 2 ❖

 " כולל חיבור למחשב49טלוויזיה  ❖

 מדפסת ❖

 

 בינוי

 הנמכת תקרה ❖

 צביעה ❖

 שקעים למטענים למיניהם 10שקעי חשמל למערכות המיחשוב והתקשורת ובנוסף  ❖

 שלושה שקעי אינטרנט ❖

 שקע חיבור לטלוויזיה ❖

 מזגן ❖

 תאורת חירום ❖

 מטבחון )שיש, כיור, חיבור למים וניקוז( ❖

 חשמל לגנרטור חירוםחיבור  ❖

 

 שונות

 KVA 10גנרטור גיבוי  ❖

  

 


