הערכת מצב 12.5
מבצע "שומר החומות"

רותם ידלין – ראשת המועצה
יהודה שניווייס – סגן ראשת המועצה
רמי תמם – יקל"ר המועצה
כרמל טל – מנכ"לית המועצה
עמית קפוזה – מהנדס המועצה
שלי קרן – מנהלת אגף חינוך
עופר גומבינגר – קב"ט המועצה
שמואל הררי – מנהל אגף תשתיות
רותם אלקובי – מנהל אגף קהילה
שרלי שוורץ – מנהלת אגף הסברה ודיגיטל
רחלי בן נעים אנוך – מנהלת מחלקת גנים
שרית חוזה – מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי
קרן רזן – מנהלת משאבי אנוש
אילנית ביטון – מנהלת לשכת ראשת המועצה
אופיר עלוה רוקטלי – ע' ראשת המועצה
דיווח ראשת המועצה:
-

 4אזעקות ברחבי המועצה אתמול בערב.

-

כרגע אין פעילויות בכלל עד להודעה חדשה.

-

עדכון ציבור לקראת 15:00

-

מדיניות כוננות מאתמול בלילה -מערכת החינוך סגורה ,ההיערכות מאתמול צריכה להיות גם
למחר במידה ותהיה רגיעה.
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יקל"ר:
-

אירועי הלילה :יש לשמור על ההנחיות "הכי מוגן שיש" ,הנפגעים במערכה נפגעו כיוון שלא שמרו
על ההנחיות.

חינוך:
-

מערכת החינוך לא עובדת עד להודעה חדשה

-

ממשיכים בלמידה מרחוק

-

מקיימים שיח רגשי אישי

-

נפתח קו חירום של השפ"ח בין .8:00-20:00

-

גנים :שיח רגשי עם הילדים.

-

בתי ספר :ההנחייה הבוקר הייתה לכנס את צוותי הנהלות בתי הספר כדי לקבל החלטות לגבי
יום הלמידה הארוך ,הפצת הודעה לקהילה – דחיית מפגש הבוקר ,צמצום הלמידה מרחוק בתוכן
לטובת שיח רגשי על חוויות הלילה – הצוותים מקבלים הנחיות ממשרד החינוך .בטלו מבחנים.

קהילה:
-

רוב הפעילויות נדחו בשבועיים.

-

ספריה ,תרבות ופנאי וחד"כ שיכנסו להודעות לתושבים.

-

אירועי שבועות לא יתקיימו עד לרגיעה.

אוכלוסייה:
-

פניות מתושבים לקו החם.

-

עדכון לתושבים -אנחנו בקשר עם פיקוד העורף ומשרדי הממשלה הרלוונטיים.

-

כל שירותי הרווחה סגורים ,קשר עם הקשישים נשמר.

קב"ט:
-

כל המקלטים פתוחים ,לאחר סבב לילי.

-

שוכרים לא נכנסו למקלטים בבתי בעלי הבית שלהם ולכן מתלוננים שאין מקלטים עבורם.

-

העברת המקלטים בוואטסאפ היישובי – הנגשת מידע בצורה הטובה ביותר לתושבים  +טלפון של
רב"ש יישובי.

-

צופרים – לא נשמעים באופן אופטימלי בכל המקומות ,במיוחד מאלה שרחוקים מהמרכז .הורדת
האפליקציה של פיקוד העורף היא מה שיסייע לשמוע אזעקות בזמן אמת.
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-

פקע"ר מתגבר צופרים בישרש ובפדיה – הוצאת הודעה מהמועצה לאחר שקורה.

-

מקלטים ללא חשמל :תיעדוף יישובים שיחברו לחשמל את המקלטים בהם אין חשמל ,נשלח ע"י
שמואל לחברת חשמל.

-

הכשרת מקלטים :איפה שצריך להכשיר עכשיו מקלטים – הצפות ,חשמל וכו'.

-

צח"י :דובר עם הצוותים לגבי מצב החירום דרך גרי ושרון אקשטיין לגבי מצב החירום הנוכחי
שהוא לא קורונה.

-

מקלט העובדים :הוצאת הודעה לעובדים על מיקום המקלט .תרגול הליכה למקלטים לכל עובדי
המועצה.

משאבי אנוש:
-

אין הנחיות חד משמעיות של האוצר כרגע אלה ההנחיות :מי שיכול לעבוד מהבית ,או יום חופש
על חשבון העובד.
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