הערכת מצב 13.5
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:
 אזעקות בלילה בכל המועצה ,נפילה בשטח שלנו בין עזריה לכפר שמואל בשטח פתוח. עיקר הקושי מהתושבים – אין ממ"ד בבית -הוצאת הודעת הסברה לתושבים כיצד ניתן לבנות ממ"דבבית פרטי ומה ההקלות – כל אדם במדינה זכאי להקים מתוקף חוק ,אך זה באחריותו .באחריות עמית
ושרלי – כולל פטורים והקלות בהליך .לפרטים נוספים....
 מיגוניות בגני ילדים :נען –  3גנים לא ממוגנים ,נצר וחולדה  1וגם רמות מאיר – נבנה מיגוניות במימוןשל  50%על המועצה .יש לוודא שבכל גני המועצה יש מיגוניות .פתיחת תב"ר ייעודי.
קב"ט:
-

לילה יותר שקט .בכל נפילה הרב"ש היישובי יוצא ומדווח על מיקום הנפילה וכו
מפת מקלטים :יוכנסו מספרי הטלפון של הרב"ש בכל יישוב
אזעקה בפדיה :בעיה בהחלפת הצופר ,לבדיקת פיקוד העורף.
צופר בישרש :יש אישורים והמלצת קונסטרוקטור ,יותקן בהמשך .צריך ללחוץ חזק לאחר העברת
המסמכים.
תרגיל המשלב עבודה בין אגף תשתיות ובטחון לנפילה בשטח בנוי :כולל אגפי המועצה .כולם צריכים
להשאר זמינים בסופ"ש הקרוב למקרה של נפילה בתוך היישובים.
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הסברה וקשר לתושב:
 סרטון הסברה ספציפי לתושבים על הצופר והגדרות לגביו – דרך פיקוד העורף.משאבי אנוש:
 פתחו אפשרות של מפגשי הורים עובדי המועצה עם השפ"ח ההסתדרות פרסמה מכתב לעובדים ,לא להתייחס אליו אנחנו מקבלים הנחיות מהשלטון המקומי.חינוך:
-

גנים :ממשיכים בלימודים מרחוק
בתי ספר :ממשיכים בלמידה מרחוק ,סדר יום בסיסי קבוע מראש.
נפתח הקו החם ,הגיעו שיחות כבר בעיקר בנושא חרדות של ילדים צעירים.
שיחות לתלמידים :שאנשי הצוות יצרו קשר עם התלמידים לפני החג.

תשתיות:
 אנשי הקשר לא תמיד זמינים בשבת ובחג ,יש לוודא עם הצח"י שיהיו זמינים.קהילה:
 חוגי ספורט הועברו לזום ברגע שנסגרו -הרצאות ואירועי תרבות פחות יעבדו עכשיו

אוכלוסייה:
 עסוקים באוכלוסיות של תשומת לב מיוחדת – קשישים ,אנשים שיאן להם ממ"דים צח"י – גיוס הקהילות לטובת אנשים שאין להם ממ"דים שבת וחג – הנחיות לתפילות בבתי כנסת כי יוצאות הודעות לא מדויקות .להוציא הודעה ברורה בהתאםלהנחיות פיקוד העורף.
מוקד:
 הרבה פניות בקשר לממ"דים – לחזור לכל תושב שפונה בעניין טלפוני. חדר הפעלה – אילנית תדבר עם אנשי התקשורתיקל"ר:
 יש יכולת לראות את הנפילות לפני שקורות ולחזות נפילה בשטח בנוי ולהתארגן בהתאם. במידה ויש אנשים מבוגרים שצריכים הסבר ספציפי מפיקוד העורף שינחה אותם להתמודדות בביתם עםהאזעקות ,ניתן להעביר לרמי שידאג לכך.
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