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מבצע "צוק איתן" נמשך.
ביום שלישי ,89.4..80 ,בשעה  89:04ערכנו ישיבה של וועדת מל"ח יישובית.
ביום שלישי ,89.4..80 ,בשעה  81:44בוצע תדרוך וריענון לגרעין מוקד מידע
לציבור ,בראשות דר' יוקי גיניגר.
עדכון מהיממה החולפת:
 .0.8הניסיון לקיים הבקר הפסקת אש לא צלח .החמאס המשיך לשגר טילים
ורקטות.
 .0.4כפר שמריהו במצב שגרה עם מוכנות למעבר מהיר לחרום.
 .0.0ביה"ס של הקיץ והקייטנות פועלים כרגיל.
 .0.0מוקד המועצה ,גם אחרי שעות הפעילות ,פועל מהמשרד ומאויש ע"י
עובד/ת שלנו ונציג מפקע"ר .הטלפון למוקד .499941199
 .0.9מקלטים ציבוריים פתוחים.
 .0.1הועברו הודעות לתושבים בדואר אלק' ,בהודעות טקסט והודעה קולית
מוקלטת .המשוב מהתושבים בנושא מאוד חיובי.
הנחיות ליממה הקרובה:
 .9.8מצב שגרה .עלנו לאפשר ולעודד אנשים לצאת לעבודה ,לשלוח ילדים
לקייטנות ולצמצם במגבלות.
 .9.4פתיחת מקלטים:
 .9.4.8המקלט הציבורי בבית הכנסת פתוח.
 .9.4.4הממ"דים באשכול גני הילדים פתוחים.
 .9.4.0בבית ווייל מרחב מוגן פתוח.
 .9.4.0במרכז המסחרי מרחב מוגן פתוח לקהל הרחב.
 .9.4.9המקלט הקטן בבית הספר יישאר פתוח עבור משתמשי מגרש
הספורט.
 .9.0על מנהלי המכלולים לוודא עדכון תיקי חרום ולוודא זמינותם בחמ"ל.
 .9.0על בעלי התפקידים להיות ערוכים למעבר להפעלה מהחמ"ל ולהגיע עם
מחשב אישי ,שכפ"ץ ,קסדה ומטען תואם לטלפון הסלולרי
 .9.9פריסת פלוגת החילוץ :במרכז ווייל פרוסה פלוגת חילוץ של גדוד תבור ,כ-
 94חילות וחיילים.
 .9.1מוקד הפעלה:
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 .9.1.8נכון לרגע זה אין צורך לפעול מתוך החמ"ל – מוקד ההפעלה
בחרום.
 .9.1.4עד להודעה חדשה מוקד המועצה ,אחרי שעות הפעילות ,יאויש על
ידי עובד הרשות וקצינ/ה מפקע"ר משולחן הקבלה.
 .9.1.0המוקדנים יצוידו בדף מידע שאלות ותשובות וברשימת טלפונים
להפעלת וועדת מל"ח .אחריות יוספה.
 .9..תקשורת:
 .9...8אנו בפערים בתחום ההערכות:
 .9...8.8ברק כתום  -אין הק"ש .הנושא הועבר לטיפול רח"ל.
 .9...8.4אנטנה למ"ק "ברק כתום" – הנושא יושלם ביום רביעי,
 .81.4..80אחריות הקב"ט.
 .9...4קליטת מ"ק מוטורולה:
 .9...4.8המועצה רכשה  40מכשירי קשר.
 .9...4.4הותקן ממסר קשר על מגדל המים.
 .9...4.0יחידת חילוץ צוידה בחמישה מכשירים.
 .9...4.0מרשם קשר והסדרת תדרים תוכן על ידי הקב"ט .תפורסם
עד ליום 81.4..80
 .9.1יחידת החילוץ:
 .9.1.8תרגולת עם לוחמי חילוץ ופקע"ר באתר הרס בהרצליה,
בהשתתפות ראש עיריית הרצליה ומ"מ ראש עיריית רמת השרון –
היה מוצלח ותורם.
 .9.1.4מפקד יחידת החילוץ עוסק בתאומים עם אנשי רשות כב"ה.
 .9.1.0הכשרת המתנדבים לשימוש בציוד החדש נמשכת.
 .9.1.0פנייתנו לרח"ל לקבלת אפודי מגן נענתה בשלילה.
 .9.1.9גרור תאורה – הנושא בטיפול ראש המועצה מול רח"ל.
 .1סיכום:
 .1.8אנו צפויים למצב מיוחד למשך מספר שבועות .יש להצטייד באורך נשימה.
 .1.4על עובדי המועצה והמתנדבים לספק תחושת זמינות ,שליטה ורוגע.
 .1.0אנו מהווים חזית לנושא החוסן הלאומי .זו חזית משמעותית ,המאפשרת
לצה"ל לפעול ללא לחץ זמן.
 .1.0מוכנות ונכונות:
 .1.0.8מבקש מכל בעלי התפקידים להיות קשובים ,זמינים ויזמים.
 .1.0.4בעת הפעלה ,האיכות תלויה בכל אחת ואחד .יש לגלות אחריות
אישית וקולקטיבית.
 .1.9צוות היקל"ר ואנשי פקע"ר הינם חלק בלתי נפרד מאתנו.
 .1.1תודה לפיקוד העורף ולמתנדבים.
תפוצה:
חברי וועדת מל"ח
מנהלי מחלקות
נציגי פקע"ר.
רח"ל – משה חגבי
חברי המועצה המקומית

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
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