
 י"מצח חדשות

 ? י"זה צח מה

ממתנדבים תושבי הישוב אשר ממונים  ורכבתהמ יתהחירום הישובי הוא התארגנות קהילת צוות
 -עם הגורמים המוסמכים החיצוניים אוםלארוע החירום בישוב בתי ראשוני טיפולעל ניהול ומתן 

רתו העיקרית מט, מעבר לניהול האירועים בזמן אמת. המשטרה והצבא, א"מד, מחלקת המועצה
 .והקהילה לתפקוד חיים תקין מהר ככל האפשר ההמשפח, י היא החזרת היחיד"של צח

  :חירום אירועי מורכב מכמה צוותים שעובדים בשיתוף פעולה כדי להיות מענה ראשוני ל"צח
נמצאת  ,דבי צוקר, ר הצוות"יו. דוברות ומידע לקהילה, לוגיסטיקה, רווחה,חינוך, רפואה, ביטחון

 .י"לוינסון הסכים להתנדב כסגן צח מילטי . קיץ ואני ממלאת את מקומהבמשך הל "ובח

. ונפתלי,  עד-גיל, הרצח של אייל-של השבוע הקודם  ותכשל ההשל עיבודעסקנו ב השבוע בתחילת
פתחנו וסידרנו את , בדקנו". צוק איתן"אותנו להתארגנות למבצע  ובילהמהר מאוד המציאות ה

 :הפתוחים לתושבים נמצאים במקומות האלו המקלטים. בישוב המקלטים הציבוריים

 :כנסת בבתי
 ידידיה שערי
 רימון
 גלנווד

 הספרדי כנסתה בית
 .עטרת שלום-מניהתי כנסתה בית

 
 ד ליד המגרש"ס הממ"בביה המקלט
 נוערהבמועדון  המקלט
 בסניף בני עקיבא המקלט
 (ליד משה סמוךההגן ) בגן רימון  המקלט

כך  עליש . כל תושב לקחת אחריות ולהכין את המקלט או חדר מוגן הנמצא בביתו לע, לכךבנוסף  
 . בקשר איתנו להיות יתןאם אתם זקוקים לעזרה בזה נ. מפורטות באתר של פיקוד העורף הוראות

לכל משפחה בצורה  הודעות שליחת לאפשרמנת  על שוביייה  SMS ה מערכתאת  מעדכנים אנחנו
 vaad_bryna@012.net.il:    אם הפרטים שלכם לא מעודכנים נא לשלוח מייל ל. מהירה

 
הדרך הכי טובה להתמודד עם . מעודדים את התושבים לשמור על שיגרה ככל שאפשר אנחנו

מארגנים  נוא, חשיבה זו מתוך. לאחריםשעוזרות  בפעילויותמצבים של לחץ היא להתעסק 
  ".חבילות לחיילנו" של ישוביפרויקט 

יש עוד הרבה . ה שלנו משרתים בסדיר וכבר נמצאים בשטח מחוץ לבית הרבה זמן'מהחבר הרבה
 . שקבלו צווים וגויסו למילואים

ה למבצע תעדכנו אותי בבקשה עם הפרטים /ת או גויס/ת משפחה שמשרת/יש לכם קרוב אם
 .ה/ה כדי שנוכל לפנק אותו/לוש

 Chevischrader@gmail.com:  לשלוח את הפרטים אלי למייל נא
  

 mayadouglen@gmail.com          דוגליןברצונך להתנדב לפרויקט נא להיות בקשר עם מיה  אם
 

 לכולם על השיתוף פעולה תודה
 

 ,לימים שקטים יותר בתקווה
 

 450-7076646 י"צחר "מ יו"מ, שריידר יוכבד
 450-5664705י  "סגן צח, לוינסון מילטי
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