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 51/51/51: ראשון ה פרוטוקול ישיבת מליאה מחוץ למנין מיום

 

 , בניין המועצה.4: חדר ישיבות קומה מקום הישיבה

 00:11: שעת הישיבה

 

ן,   שקד ,עמיר אריה-חן פיליפוביץ, רוית מזרחי שטלמן, מנחם מור, שמוליק חביליו, חיים מנדל :נוכחים

 פנינה איצקוביץ, ענת כנפו.

 

 חסרים: דניאלה בן שושן )חולה( 

 

 : ירון ארנון, יאיר פישרמשתתפים

 

 היערכות חירום בעקבות השלג:  על סדר היום

 

 עדכון ראש המועצה:

זה כינוס חרום של המליאה.  אף אחד לא צפה את עוצמת הסופה , כמו כן שילוב של חוסר בחשמל 

לסוגיה : אינטרנט,סלולר, מיילים ואף קשר ,סופ"ש שגרם לכ"א מצומצם שיצר חוסר בתקשורת 

,בעיות רפואיות של מספר תושבים : לידה, חוסר בחמצן  של שני תושבים דבר שגרם לצוות 

 ולמתנדבים לתעדף את המקרים הנ"ל. למרות זאת מצבנו יחסית טוב לעומת ישובים אחרים. 

רות" של שלג. כדי לפנות אותם צריך כלים יחסית קטנים פתחנו את כל הצירים, פעולה שיצרה "קי

שאין בנמצא. אנו נעזרים בתושב הישוב, אריק ארד, שהוא קבלן עפר, ע"מ לנהל את העבודה של 

 הטרקטורים שלנו ושלו. )אריק פעל כל הלילה בהתנדבות לפתיחת הצירים(

 צה אינו זמין.בשל נפילת קו בזק, שרת המועצה נותק ולכן אתר האינטרנט של המוע

  

 כדי לתפעל את הישוב.  2X2אנו נעזרים במתנדבים עם רכבי 

 קיבלנו היום טרקטור נוסף מקק"ל.

 

 :גזם

אנו מעוניינים לפנות  את כל הגזם למשטח ליד אולם הספורט החדש ולשם נביא בעוד מספר שבועות 

 לאתר זבל.מכונת קיצוץ גזם ונקצץ במקום. על ידי פעולה זו נחסוך שינוע של גזם 

 .עובדי מועצה יסייעו לתושבים שעצים שנפלו חסמו להם הכניסה לביתם ולחניות

 חברי המליאה אישרו פה אחד את ההצעה.

 



 

 

 

 

 :מוסדות חינוך

 היום אין לימודים. יש בעיה לפנות את הגישה לכל מוסדות החינוך, כדי להבטיח גישה בטוחה. 

 טרם הספקנו לברר אילו עובדות בגיל הרך יכולות להגיע מחר לישוב. נשתדל לבצע זאת במשך היום.

בדקנו את כל המבנים. מלבד גנים אורן וברוש )אליהם לא הצלחנו להכנס בשל בעיה במנעולים(, כל 

 מבני החינוך נראים תקינים.

 החלטה לגבי מחר, במהלך שעות הערב.

 הנהגות.תבוצע התיעצות עם ראשי ה

 

 :מים

הייתה בעיה באספקת המים ע"י מקורות שגרמה להפרשי לחץ ונזק לשעונים ווסתי לחץ וכניסת לכלוך 

 למערכת. 

 

 :חשמל

נותק החשמל לישוב למשך כיממה. ביום שישי בערב תוקן החשמל באופן זמני. בבתים רבים  –כללי 

 בד חח"י הגר בישוב(.מטופל בהתנדבות  ע"י יוסי חדד )עו –חסרה עדיין פאזה אחת 

תאורת רחוב: עבדה ע"י גנרטורים חרום של המועצה. כשהתברר שהפסקת החשמל צפויה להתארך 

ויש בעיה להצטייד בסולר, הוחלט על הדממה יזומה של חלק מהגנרטורים כדי לשמור סולר לצרכים 

 חיוניים.

 

 ת האשפה.לא יתבצע בשלב זה מאחר וממילא אין גישה כמעט לעמדו – פינוי אשפה

 

 :תקשורת

 מערכת הקשר היחידה שעבדה היא מערכת הקשר הפנימית. טלפוניה קווית וסלולרית לא עבדה.

 

 :לקחים

 תמרורים לשעת חרום

 שריון טרקטורים ומפעילים

 

 

 

 רשם                                                                                מאשר הפרוטוקול

 נון                                                                           חן פיליפוביץ, ראש המועצהירון אר
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