כ"ז תמוז תש"ף
 19יולי 2020

תאום אימונים  -הנחיות וטופס בקשה
חייל/קצין ,שלום רב,
א .הינכם פועלים בשטח המועצה האזורית עמק המעיינות ,מועצה אשר מרובה במעיינות ,אתרי תיירות
ושטחים חקלאיים.
השטח כולל שדות חקלאיים ,שטחי מרעה ,מטעים ,בריכות דגים ,יערות ושמורות טבע.
ב .מילוי הטופס אינו מהווה אישור כניסה לשטח ,הכניסה תתאפשר אך ורק לאחר קבלת מספר אסמכתא
מידי נציג מחלקת הביטחון בלבד.
ג .מסמך זה נועד לקבוע את המגבלות לצורך ביצוע אימון ללא אש בתחום שטח שיפוט המועצה האזורית
עמק המעיינות ,תנאים אלה הם בנוסף לדרישות החוק ובנוסף להנחיות צה"ל:
 .1במהלך האימון אין להפעיל שום אמצעי אש/פיצוץ/מטעני דמי/זיקוקים/פצצות תאורה ,או כל אמצעי
היכול לגרום לפחד ובהלה בקרב הציבור.
 .2אין כניסה לישובי המועצה.
 .3אין כניסה לשטח פרטי בתחומי המועצה ללא אישורם של בעלי השטח (חוות חקלאיות ועוד.)...
 .4אין להקים בשטח מחנות/חניונים.
 .5נסיעה וחניית רכבים בדרכים וחניונים מוסדרים בלבד.
 .6אין לרדת מדרכים ואין להיכנס לשטחים חקלאיים מעובדים.
 .7אין להבעיר אש בכל צורה שהיא.
 .8אין לחתוך גדרות.
 .9במידה ויש שערי בקר ,יש לסגור אותם אחרי המעבר.
 .10את האשפה האישית והיחידתית יש לאסוף ולפנות מהשטח לפחי אשפה מסודרים ,אין איסוף אשפה
של המועצה מהשטח.
 .11אין לפגוע בחי ובצומח ,אין לקטוף פרחים או גידולים חקלאיים.
 .12לפני כניסה לשטח והתחלת האימון יש לדווח למוקד המועצה .04-6588107
 .13בסיום האימון יש לדווח על סיום האימון למוקד המועצה .04-6588107
 .14שים לב  -אישור זה הינו חד פעמי ,האישור מתייחס אך ורק לבקשה המפורטת הזו בלבד.
 .15באחריות היחידה המתאמנת לשמור על כללי החוק והחיות הצבא.
 .16במידה ונגרם נזק כלשהו ,חובת הדיווח על כך היא באחריות היחידה המתאמנת ויש לעשות זאת
בדיווח מיידי למוקד המועצה .04-6588107
 .17לכל תאום יש לצרף מפה של שטח האימון המדובר.

בברכה,
דותן פוקס
מנהל מחלקת הביטחון
וקב"ט המועצה
פקס04-6848311
דפ/מג/אימונים

טופס בקשה לקיום אימון בשטח המועצה האזורית עמק המעיינות
שם היחידה ______________________
שם מפקד האימון (שם מלא) ________________________
דרגה ___________________________
טלפון נייד ______________________ 1

טלפון נייד ______________________ 2

שם מתאם האימון __________________
סד"כ מתאמן ______________________
סוג אימון _________________________
גבולות גזרה לביצוע האימון _____________________________________________
תאריך האימון ______________________
שעת תחילת האימון __________________
שעת סיום האימון ____________________
אני מאשר שקראתי והבנתי את ההגבלות החלות עלי אשר מפורטות במסמך תיאום אימון בשטח שיפוטה של
המועצה האזורית עמק המעיינות.

חתימה ___________________________

שרי
תאום אימונים מרכז
פקס

052-9215822
02-5305511

מעיין
תאום אימונים צפון

054-7431086

תאום אימונים במועצה אזורית עמק המעיינות
 04-6848200בימים א' -ה' בין השעות .09:00-16:00
נא לא לתאם בטלפון הנייד.

