
  

  מזכירות  המועצה    

  2009בינואר 1                  

  ט"טבת תשס' ה                  

    11-4-4621סימננו                   

  פרוטוקול מישיבת מועצה שלא מן המנין: הנדון 

  31.12.08שנתקיימה בעומר בתאריך   433-3-12/08'מס  

  

  עובדי המועצה        בהשתתפות חברי המועצה

  ניסים ניר             עידו ליליאן

  חט מושה שו            עדי אברהם

  אלי כהן             אלון תבור 

  ישראל רווה            אתי לוצאטו

  יעל סונין 

  רותי לוי 

  צילי עמיר 

  . אמיר אליעזר

  

  : על סדר היום

  . עדכונים על המצב הבטחוני.1

  

  . לפקוד העורף לא היו אתמול הנחיות מיוחדות לעומר  עידו

  . ערכת החינוךהבוקר נעשתה הערכת מצב אצלנו והחלטנו לבטל את הלימודים בכל מ

  .ניר ניסים העביר לרדיו ולטלויזיה את ההודעות והן פורסמו ברשתות התקשורת

הבית בדפנה וחוגי השחיה , הקונסרבטוריון, הפועל: בהמשך היום הודענו גם למרכזי החוגים

  . שאין פעילות הכוללת  ריכוז אנשים

מערכות 2:  ף גם אלה שבעומרי פקוד העור"כל מערכות האזעקה מופעלות מרחוק אך ורק ע-  עידו

  . אחת בגן אטד והשניה בבית כנסת שערי צדק

מאחר והתעורר ספק בקשר לצופרים בעומר לחצנו על פקוד העורף לעשות ניסוי צופרים בעומר 

  . ל"כל זאת גם בהתערבות פיני מחו. והם הבטיחו לבצע ניסוי עד סוף השבוע

  .ודעות בתקשורתיש לעקוב אחר הה–לגבי גל שקט ברדיו דרום 

הצבא החליט להחזיק בעומר פלוגה של חיילים וסדרנו להם אפשרות להתאכסן ולהתארגן 

  .אנו עוזרים להם  ובשעת הצורך יוכלו לעזור לנו. במועדון כפרי עומר

ובהחלטת -אתר האינטרנט של המועצה מעודכן באופן שוטף במידע רשמי שמגיע למועצה

  .שהוכן מבעוד מועד). חילק דוגמא לנוכחים(דואר וכן חולק דף מידע  ב,  המועצה

  

  

  



  

  מזכירות  המועצה    

  .אם נרשם    S.M.S-יוכל לקבל בהמשך מידע ב–מי שמחובר לאתר האינטרנט של המועצה -  ניסים

  . מקבל עדכונים לדואר האלקטרוניMAILמי שהכניס כתובת   

באזורים אלה המקלטים הצבוריים -באזור הישן  של עומר אין מקלט בבתים–מקלטים -  עידו

  . נפתחו וטופלו על ידינו

- במקביל החלטנו שלא לאפשר פעילות מסיבות וחוגים במקלטים אלא רק לשימוש בטחוני  

  . המקלטים פתוחים ונמצאים   בבקרה של סיורי המוקד

. היתה תופעה שמי שצלצל למוקד והקו  היה תפוס לא שמע צלצול תפוס אלא מצלצל ולא עונים  

  .והם תכנתו את המרכזיה שבמקרה כזה ישמעו צליל תפוסטפלנו מול בזק 

האם יש הנחיות לבתי הספר להתקשר לילדים ולזהות מצוקות בבתים והאם יש טיפול -  יעל

  . באוכלוסיות חלשות ונזקקות

  . אין הנחיות  מיוחדות בשלב זה-  עידו

ובשעת , ם צרכים מיוחדיםהרווחה מעקב אחרי אוכלוסיות ע' למח-לגבי האוכלוסיות החלשות-  ישראל

  .מתנדבים לסייע להם/ ח"הצורך יופעל מערך פס

  . לפי בדיקתי לא נעשה  תירגול הפניה למקלטים בתיכון-  יעל

ס תיכון ועם פתיחת הלימודים מחדש אני "גני הילדים ובתי ספר עשו תירגול ולדעתי גם בי-  שוקי

  . אבדוק זאת

  .שחוזרים ללימודים יבוצע תירגול ביום הראשוןכ–אם לא בוצע תירגול לאחרונה -  עידו

  

  . הישיבה ננעלה

  

  ישראל רווה : רשם               עידו ליליאן: אישר


