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 19.5הערכת מצב 
מבצע "שומר החומות"

 ראשת המועצה –רותם ידלין 

 סגן ראשת המועצה –יהודה שניווייס 

 יקל"ר המועצה –רמי תמם 

 מנכ"לית המועצה –כרמל טל 

 מהנדס המועצה –עמית קפוזה 

 מנהלת אגף חינוך –שלי קרן 

 קב"ט המועצה –עופר גומבינגר 

 מנהל אגף תשתיות –שמואל הררי 

 מנהל אגף קהילה –אלקובי רותם 

 מנהלת אגף הסברה ודיגיטל –שרלי שוורץ 

 מנהלת מחלקת גנים –רחלי בן נעים אנוך 

מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי  –שרית חוזה 

 מנהלת משאבי אנוש –קרן רזן 

 מנהלת לשכת ראשת המועצה –אילנית ביטון 

 ע' ראשת המועצה –אופיר עלוה רוקטלי 

דיווח ראשת המועצה:

.1:00ובנצר סרני ב 24:00הלילה אזעקה בפדיה ב -

יקל"ר:
.לבדיקת בת שבע מול הצח"ייישובים. הצח"י לא השיבו לפיקוד העורף.  11-פערי מיגון ב -

בתים בנען ללא מיגון מספק. 130 -
הם בעלי מוגבלויות.  20מתוך סך בתי האב ללא מיגון,  -

גם כיתות חנ"מ בתוך בתי ספר רגילים לא יגיעו ללימודים. – חינוך מיוחד -
טבלת שמות של כל מי שמגיע לבחינות וכמה בכל מבנה משלי. –בגרויות  -

הוצאת מכתב היום על פערי המיגון במועצה. -

חינוך:
ההוראה היא שרק בתי ספר של חינוך מיוחד יכולים לפתוח, הפיקוח מאשר חינוך מיוחד:  -

יש להעביר הבהרה ממשרד החינוך עם הנחיות מסודרות של מה לפתוח גני חינוך מיוחד. 
 נפתח ומה לא.

מורגשת דעיכה.  קו חם: -

אוכלוסייה:
צח"י לא מבינים למה אין לימודים.  -

דיווח ראשת המועצה:"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""הערכת מצב 19.5 מבצע ""שומר החומות""" "יקל""ר:"- הלילה אזעקה בפדיה ב24:00 ובנצר סרני ב1:00. "- פערי מיגון ב-11 יישובים. הצח""י לא השיבו לפיקוד העורף. לבדיקת בת שבע מול הצח""י." - 130 בתים בנען ללא מיגון מספק. - מתוך סך בתי האב ללא מיגון, 20 הם בעלי מוגבלויות. "- חינוך מיוחד – גם כיתות חנ""מ בתוך בתי ספר רגילים לא יגיעו ללימודים." - בגרויות – טבלת שמות של כל מי שמגיע לבחינות וכמה בכל מבנה משלי. חינוך:- הוצאת מכתב היום על פערי המיגון במועצה. - חינוך מיוחד: ההוראה היא שרק בתי ספר של חינוך מיוחד יכולים לפתוח, הפיקוח מאשר לפתוח גני חינוך מיוחד. יש להעביר הבהרה ממשרד החינוך עם הנחיות מסודרות של מה נפתח ומה לא. אוכלוסייה:- קו חם: מורגשת דעיכה. – 1 –"- צח""י לא מבינים למה אין לימודים."
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 קהילה:
 השלכות מחר על החוגים, טיול בשבת למבוגרים, מחר קורס צילום.  -

 חוגי מבוגרים במבנה שליד מרחב מוגן יכולים להפתח החל ממחר. -
 

 מוקד:
 פניות בעיקר לפינוי אשפה, היום מפנים את האשפה בהרבה יישובים במועצה.  -

 
 הנדסה:

נוהל קבוע עם הציוד והנציגים שצריכים לצאת לאירוע חירום  –"ל יציאה לאירוע פק -
 קב"ט ומנכ"לית במועצה. 

 
 

– 2 –"- פק""ל יציאה לאירוע – נוהל קבוע עם הציוד והנציגים שצריכים לצאת לאירוע חירום במועצה. קב""ט ומנכ""לית"  הנדסה:- פניות בעיקר לפינוי אשפה, היום מפנים את האשפה בהרבה יישובים במועצה.  מוקד:- חוגי מבוגרים במבנה שליד מרחב מוגן יכולים להפתח החל ממחר. - השלכות מחר על החוגים, טיול בשבת למבוגרים, מחר קורס צילום.  קהילה:


