
 מועצה   אזורית   גזר       
GEZER REGIONAL COUNCIL 

 

 צעד אחד לפני כולם!-טחוןב                        

כרמי יוסף נון  כפר שמואל -פר ביל"ו  כפר בןבית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש כ

 מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים 

 08-9247650.פקס 08-9274024, טלפון  99789אי משרדי המועצה בבית חשמונ

 

 דתשע"  תמוז 'וכ
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 173478סימוכין: 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

רותם  מזל דמרי, , ביץויוסי הרשק ,אליק מגורי כהן  ,טלי בן דוד ,דרורה נבון איציק יוחנן,  ,אריאל הילדסהיימר ,יובל אנוך נוכחים:

רמות מאיר, גלית "ש רב  -נען, דאב זר ארביבמזכיר  -קספו אהרלה,ר "פקע -אסף אבני , פקע"ר -שי , ס. יקל"ר -שפירא דרור  ,אלקובי

 –יו"ר משמר דוד, חן גודר  -, יניר שהרבניועד מקומי בית חשמונאי -, אורי ארציחבר ועד גני יוחנן -, יצחק פרסקייו"ר רמות מאיר  -הופמן

רב"ש  פתחיה,  –ירם רום יו"ר כפר שמואל, גיל סלמה ועד מקומי פתחיה, עמ -ועד מקומי נוף איילון, ענבל הדס-יו"ר צח"י חולדה, אייל כהן 

יו"ר צח"י –מנהל קהילה קיבוץ גזר, דוד פלצ'י  -קיבוץ גזר, אליוט גולדשטיין -רב"ש -רב"ש+צח"י נצר סרני, דייב חזקאל -דני סהר סרבי

יו"ר צח"י -רב"ש סתריה, משה אורן–זילאי , שלמה בריציץיו"ר  -יו"ר כפר ביל"ו, רוני כחלון-רב"ש פדיה, מנחם קלפן–סתריה, יוני פנחס 

צח"י + ועד  –כפר בן נון, עפרה פרוק יו"ר  -יוסי דוד רב"ש מצליח, -רב"ש פדיה, שמעון אוחיון -יו"ר שעלבים, עידו עידו -איסי אורןשעלבים, 

 רב"ש מצליח. -, דני לוינוף אילון מקומי

 

  7.2014.32-מיום צח"י  "ר יוכינוס  סיכום הנדון:                            

 23.7.2014מיום   צח"י יו"ר  כינוס ותדרוך להלן סיכום  .1

 הנושאים שנדונו:        

 . עדכון  הערכת מצב .א

 פערים בישובים. .ב

 :דברי פתיחה ס.ראש המועצה יובל אנוך

 .מדגיש את חשיבות הקשר הישיר בן חברי צח"י והמועצה 

 בים.חשיבות צח"י בישובים ומתן תשובות לתוש 

 .המועצה  תעזור בכל דרך על מנת לתת לכם מענה לתושבים 

 .חשוב לעדכן את התושבים בנושא הנחיות פיקוד העורף 

  יש להנחות את התושבים , לא לגעת ברסיסים או 

 

 

 כל בעלי התפקידים בחירום הציגו את עצמם ואת תפקידם בשגרה ובחירום.

 

 .שי פיקוד העורף שנכחו בישיבההציג את אנ אילן שוורץ:  -יקל"ר פיקוד העורף

 קיימים נהלים והנחיות לתושבים. הוצגו אתרי האינטרנט בהם

 פליירים הופצו לתושבים באמצעות תיבות הדואר בישובים.

 של פיקוד העורף. 104קו פתוח 
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 קב"ט המועצה –אליק מגורי כהן 
 .בנפלים של רקטות  מעדכן אל הנפילה בשטח פתוח בקיבוץ נען, מבקש שלא לגעת ברסיסים או

 מציין את חשיבות המפגש .
 מציג  כמה פערים שהועלו מהתושבים:

 .חוסר הידע של התושב בפרט מיקום מקלטים בישוב 
 

שלחנו חיילות לישובים בהם קיימת אוכלוסייה מוגבלת על מנת לעזור ולהסיר היכן 
 המרחב הוגן.

 
 .פערי צפירה 
 

שמיעה מחוץ למבנה סגור. מי שנמצא במבנה יש להסביר לתושבים כי הצפירה מיועדת ל
א ישמע את הצפירה ולכן ישנם כמה ערוצים שניתן לשמוע או (לסגור )חלונות/ מזגנים 

 ואתר המועצה. הבטלוויזילראות היכן מופעלת האזעקה: ברדיו, 
 

 תשתיות במקלטים 
 

 המועצה יצאה למכרז שיפוץ מקלטים בישובי המועצה ולמכרז אחזקת מקלטים.
 , שופצו כל המקלטים בישובים.ט מקלטים מוצפים למע

 .חיבור חשמל במקלטים באחריות הישוב
 רוב הפניות למועצה היו בנושא חשמל ומים במקלטים.

 
בחלק מהישובים נמצאו פתרונות לחיבור חשמל )כבל חשמל, פנסים, תאורת חירום 

 וכ"ו(.
אלונקה נמצאים במחסן ציוד כמו שירותים כימיים, מיכל מים, ארון עזרה ראשונה ו

 החירום של המועצה. ועד שיבקש את הציוד יוכל לקבל אותו .
 ככלל המקלטים הינם באחריות הישוב.

 
לא בכל הישובים קיימים מקלטים ולכן שלחנו חיילות על מנת להראות לתושבים היכן 

 המקום "הכי מוגן שיש".
 

 מוגבלת האוכלוסיי 
 הבאם ישנם בעיות או פערים אצל האוכלוסיייש לדווח לדרורה) מנהלת מח' רווחה( 

 המוגבלת.

 עובדים סוציאליים 
 העובדים הסוציאליים עברו בכל הישובים בהם יש קשישים עם בעיות וטיפלו בהם.      

 במידה והנכם יודעים על בעלי מוגבלות שלא קיבלו עזרה מאיתנו יש לעדכן את דרורה.
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 רכז הנוער -רותם אלקובי
 ויות שמבצע עם הישובים לנוער , הפעילות מפורסמת באתר המועצה.הציג את הפעיל

 בנוסף הועלו לאתר מס הנחיות ונהלים בשעת חירום לנוער .
 ממליץ להתעדכן באתר המועצה.

 
 .מנהל מח' החינוך בשגרה ובחירום-איציק יוחנן

 מוגן. הציג את הפעילות שבוצעה במסגרות החינוך, קייטנות המשיכו לפעול כולם תחת מרחב
 בוצעו תרגילי כניסה למרחבים מוגנים בכל המסגרות.

 נשלחו לינקים לאתרי בתי ספר לפעילות לילדי בתי הספר .
 

נפתח קו פתוח לתושב ובו צוין טלפון של פסיכולוג למתן מענה בעת חרדה  -שירות פסיכולוגי
  להורה ולילד.

 ולוגיסטיקה ותשתיות מנהל מכלול הנדסה –מנהל הועדה לתכנון ובניה  –איתי פרס 
 בזמן נפילה וטיפול בזמן אמת.שלנו  הינה  חריותהא

מזכיר לכם שעד לפני תחילת המערכה אנשים ביקשו פתור ממ"ד והיום אנשים דורשים  -מיגון
 מיגון.

 הנוהל קיים באתר של הועדה.  -מבקש לידע את התושבים -קיים נוהל מקוצר לבניית ממ"ד
 ו את כל מסגרות החינוך במועצה  ) כולם עם מרחבים מוגנים(.פתחנ -מקלטים ומבני ציבור

המקלטים שופצו והושקעה בהם עבודה וכסף רב, מבקש להגדיל ראש ולטפל בפרטים  -מקלטים
 קטנים שנראים לכם כמו זבל בכניסה למקלט , צמחיה, וכ"ו, ניתן לטפל ברמת הישוב .

 
 הלת מוקד בשעת חירום.מנהלת  מח' גביה ומנ -מזל דמרי

 הציגה את עצמה ואת תפקיד המוקד בזמן חירום.
 

 מנהלת משאבי אנוש בשגרה ובחירום. -טלי בן דוד
'  קיימת שמרטפיה 2אחריות בחירום על גיוס העובדים בשעת חירום למועצה , כולל מספרי 

 לילדי עובדים לשעת הצורך.
 

 .ת הסביבה ורישוי עסקיםאיכו ,חקלאות, מנהל מח תברואה -יוסי הרשקוביץ
 המחלקות עובדות כרגע בשגרה, במידת הצורך נפעל על פי הנחיות בחירום.

 
 מנהלת מחלקת הרווחה ומנהלת מכלול האוכלוסיה בחירום. -דרורה נבון

על מנת לתת את הטיפול הרגישה /מוגבלת  ההרמנו טלפון כל האוכלוסייבתחילת המערכה 
 זו. הלאוכלוסייהראוי 

 והדרכנו אותם. 80שמעל גיל  הלאוכלוסייב טלפונים בצענו סב
 .ניות ומשפחתונים ממשיכים לעבוד תחת מרחבים מוגניםומועד

 קו פתוח לתושב הועלה לאתר המועצה עם מס הנייד שלי.. לפניות מהתושבים.
 הזו. ההאוכלוסייעם  בעיהאבקש לתת תשומת לב לנזקקים ולהודיע לי לנייד על כל 

 
 

 פתחיה ב שמו –גיל סלמה 
 גם באפליקציה .ומודה לכם על העבודה שעשיתם גם באתר המועצה 

 למקלטים. פתרון,  בישוב שלנו אין מקלטים -אך הפער האמיתי הינו ההגנה הפיזית על התושב
דבר שצריך לתת לו פיתרון. אני נמצא במצבים מביכים כי אין לי תשובה הולמת לתושבים 

 .שפונים אליי
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 -איתי פרס
 פיתרון. תאחוז מתושבי המדינה ללא מיגון, והמדינה לא נותנ 30% -מלמעלה 

 היום כל מבנה שנבנה מחויב בבניית ממ"ד.
לגבי מיגוניות מי שרוצה יכול להביא מיגונית ) המיגונית מבחינת הג"א לא תקנית( היא טובה 

 למענה למצב של היום.
 

 בן נון -יוסי דוד 
 דברים: 'מס

 .קלט בגן ילדים של המועצה לטובת התושבים ביקשנו מהמועצה לפתוח מ
 . צח"ימבקשים לרכוש תיקי ע"ר לרופא  -טיפול  באנשים שנפצעו בחירום

 בבתים של הותיקים. מיגוניותהמציע שהמועצה תרכוש מיגוניות והישוב ישים את 
 
 

 מנכ"ל המועצה -אריאל
 לטובת התושבים.  -שימוש במיגון ציבורי

מרחב מוגן לטובת פעילות חינוכית מוזמן להגיע למנהל מח' החינוך  לכל ישוב בו יש בעיה עם
ולחתום על טפסים על פי נוהל מסודר ויקבל מפתח למבנה  לאחר חתימה על המסמך. מדגיש כי 

 .ורק לפעילות חינוכית ולא לפעילות פרטיתהמבנים הציבוריים יועברו לישוב אך 
על עצמו מוזמן להגיע לאיציק וחתום  על  והועד מוכן לקחת -כל מקום פנוי שיש בו מקלוט

 מסמך ולקחת מפתח.
 

גורם פרטי מהנדס המועצה התייחס לנושא, אין למועצה התנגדות במקרה של ועד/-מיגוניות
 שמעוניין לרכוש.

  
 שאין להם מיגוניות. 40-יש ישובים בקו ה

 
 נען -רל'ה פוקסהא

עצה צריכה לחשוב ולהחליט) אפשר גם לדעתי המועצה יכולה לרכוש מיגוניות  זו החלטה שהמו
 מתקציבי התב"ר(

 
 .מברך את הישיבה הזו , הייתה חסרה בתחילת המערכה 

 עדכונים ליו"רים) תמונת מצב( . לכמה ימים להוציא אחת   -ממליץ
 
 

 מבקש לדעת מי האחראי על הצופרים? -צופרים
 אי שמיעת הצופרים גם כשלא נמצאים במקום סגור. –עיקר הפערים 

 מבקש לדעת  מה אני צריך לעשות למי לצפות)כוחות( 
 

 מגויסים או גויסו. םשכחנו אוכלוסיה אחת והיא: הורים לחיילים ובנות זוג שיקיריה
 .זו הבאוכלוסייוטיפול  ובנות זוג מציע לדחוף לישובים הדרכות להורים 

 
 מענה ראשוני בזמן נפילת רקטה יהיה ממד"א ומ"י. -אילן יקל"ר

 ר פעילות של המועצה למענה בזמן נפילת טיל.קיים סד
, איש קשר, היכן בדיוק מי  -יש לרכז רשימה של הפער -אחריות על הצופרים הינה של פקע"ר

 כתובת ספיציפית ולהעביר לקב"ט המועצה.
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 יו"ר רמות מאיר  –גלית 
 צופר בגני הדר? ביקשו ממני לבדוק את הנושא

  -יובל אנוך
 י הדר קיבל תשובה .הנושא נבדק  , יו"ר גנ

 
 רב"ש -דאב רמות מאיר

 מבקש לדעת מה ההגדרה של שטח פתוח?
 

 הנושא יבדק ותשובה תינתן בהקדם. -אילן יקל"ר
 

 -אילן כהן נוף איילון
 לא מתאים למגזר הדתי מאחר   Fm 98על פי הפירסום שלכם באתר הגל השקט  –גל שקט  

 ם משדר כרגיל?האם בשבת ג, רגילכלשדר  כיםממשי והשידורים 
 מנכ"ל המועצה-אריאל 

 לא משדר בשבת.  am 531 עבור ל ערוץ מציע ל
 נפרסם גם באתר המועצה.

 
 ס. ראש המועצה יובל אנוך

 
 שמח שקיימנו את המפגש הנוכחי. 
 תשומת ליבכם!  

 לבצע סיורים  ובדיקת מקלטים. בימים אלו כל מקלטי הישובים פתוחים, אבקש 
 

 ים לכל אירוע.יערניש להישאר דרוכים ו
 תשומת לב לאנשים שלא אמורים להיות בסביבה  שלכם בישוב) רכבים , ואנשים(.

 מבקש לדווח לקב"ט המועצה על כל אירוע חריג.
 
 

 
 
 
 

 
 כתבה: רחל בוקובזה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


