15/05/2018
חברים שלום!
בהמשך למכתבנו מ ,11.4.18 -ובמסגרת ההערכות של הקיבוץ למצבי חירום אנו ממשיכים לעסוק
בימים אלו ממש בהתארגנות של האוכלוסייה לצורך התמודדות מיטבית עם מצבים אלה.
כחלק מהערכות זאת ,חולק הקיבוץ לאזורים לפי שכונות מגורים .לכל שכונה מונה אחראי
שתפקידיו:
 .1איסוף מידע  -מי מהשכונה נמצא ביישוב בעת אירוע חירום.
 .2איתור צרכים מיוחדים הנובעים ממצב החירום.
 .3איתור כוח אדם היכול להתגייס לצרכים שונים.
 .4להוות גורם מקשר בין השכונה למטה -צוות צח"י.
 .5אחראי השכונה יקבל לרשותו מפתח של המקלט השכונתי ויוכל לפתוח את המקלט בכפוף
לקבלת הוראה או אישור מהרבש"צ )רז(.
 .6אחראי השכונות יוכשרו בתחומים של עזרה ראשונה ועזרה ראשונה נפשית בכדי לתת מענה
מיטבי בשטח בעת חירום.
בימים הקרובים תתבצע פנייה אישית לכל אחד מכם ע"י אחראי השכונה שלו.
בשעת חרום עליכם ליידע את אחראי השכונה לגבי מיקומכם!
מצורפת החלוקה לשכונות.
במידה והמידע לא נכון ,אתם לא מוצאים את שמכם או בטעות שכחנו מישהו מכם ,קודם כל
סליחה ,אנא פנו בהקדם לרז ,ונוסיף אתכם לרשימות.
נשמח לשיתוף פעולה ,ונקווה לימים שקטים.

רז פלוסמן
רכז ביטחון

עמי ודר
מנהל קהילה
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אחראי שכונות בחירום – חלוקה לשכונות ומקלוט
טלפון050-7282966 :
שכונה מספר  - 1אחראי/ת :ישראלה בכר
טלפון:
מקלט מספר
וולף -חזן יוסי ורויטל ז'וטובסקי טלי וייבגני
איתי אורי
רביץ סיון וגיל
טפר גלית וצחי
רוח מאיה ואביהו
רוזן נועם
פתחה נורית ונועם
גרטי כינרת ויניב
טל שרית ויוני
פלוסמן מעיין ורז
בן יעקב מירב וטל
בית הלוי רוני ושי
בכר ישראלה ומוטי
כפרי ענת ודודי

טלפון052-6869156 :

שכונה מספר  - 2אחראי/ת :גלית קוטלובסקי
טלפון:
מקלט מספר
פרלמן מעיין וניר
דמבורג צחית ודימה קוטלובסקי גלית
מצויינים לאוטה ומתי
בן חפר בילי וגיא
לביא נועם ואסי
חרמוני נועה ויואב
גבזו מאיה וליאור
אשד רוני
הדר -דגני לילי ורוני
טויזר נועה ודותן
מלכה רוני ואריאל

פתחיה כינרת ואיתמר
שפניר דליה ודרור
מאור ליאור וליעד
אייזנברג שי ויואב

טלפון050-6400269 :
שכונה מספר  - 3אחראי/ת :זהבה בן יעקב
טלפון:
מקלט מספר
ירמיהו מאיה ויובל
קרטיס רונן
רודולף ליטל וזוהר
אלימלך הילה ויונתן
ארזי ענת ואייל
נבון רונית ואופיר
פורת נטלי וירון
בן יעקב זהבה ונדב
שאודר שירן ועמית
פורת תמר ודור
סלמון עירית ואלון
ניב דליה ואבידע
תפארת אדר ויניב
מעיין קרן ואלון
מאור דפנה וגיל
זמירלי סלעית

שכונה מספר  -4אחראי/ת :נעמה שחם טלפון054-6234290 :
טלפון04-6953774 :
מקלט מספר  18ליד גן רימון
יערי נירית ורני
ניב דיינה ואהוד
מורן וערן
מושל עינת ואיתי
שחם ירדן
שחם נעמה
מלך ישראלה ונעמה
שפניר נועה ויאיר
נפתלי בר אורנה
קוזצ'קביץ' יהל וסטס שאודר דרור
הרשקוביץ גלי וגיל
וירדן
בנשלום אלכס ונורית
קינג ניצה ועופר
עקיבא תמר ואייל

שכונה מספר  - 5אחראי/ת :רעיה בן צבי טלפון050-7263958 :
מקלט מספר  20ליד דוד מעיין טלפון ,04-6953744 :מקלט  13מאחורי סבדן טלפון 04-6953738
מעיין אסתר ודוד
רינגל רוית ורם
בן שלום מירב
ירמיהו וולמן דנה
ועידו
גבעוני בלהה ושאול
אלה יניב ויעל
כהן ענבל ויניב
תמיר בן יעקב נורית
ואביב
בן צבי רעיה וניר
אלפסי ליטל ורועי
רוח מור ואביטל
לב ארי סיגל ונמרוד
פורת אורנה ורענן
להב אייל
גרדי קרן ורועי
טל לבנת ועודד
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שכונה מספר  - 6אחראי/ת :מיכאל להב טלפון050-5476937 :
טלפון04-6953755 :
מקלט מספר  24ליד רותי פריד
אורן יוסי
אריאל רחל ואהוד
רוגני סימה
ברקאי נעמי וזהר
אילת יעל ואיתי
פריד רותי
דן איטה
זק אורליה ואיתן
אפרתי עירית ועמירם בר רונה ואמיתי
גולני רחל וארנן
להב רינה ומיכאל
לב ארי נילי ועודד
יעקב יקי

שכונה מספר  - 7אחראי/ת :שני בן יעקב טלפון054-6251152 :
טלפון04-6953745 :
מקלט מספר  10ליד נעמי פתחה
בן יעקב שני ואפרא
מימיס זיוה
לוינזון נטשה ואדוארד אהרון רותי ומנחם
רונן ניצה ואביב
מליקה כרמלה
דרורי טובית וראובן
רינגל שולי
ואהרון
דני תבורי
פתחה נעמי וניסן
מור נורית ועמיצור
בר רותי וגדעון
אריאל לינקה וראובן לב ארי רחל ויוסי
אורן רחל ואברהם
תבורי רותי

שכונה מספר  - 8אחראי/ת :תמר בייצר טלפון050-7270176 :
מקלט מספר  26ליד מגרש טניס טלפון04-6953756 :
מקלט מספר  11מאחורי הנעורים טלפון04-6953737 :
חג'ג' -ניצן ענת ועמרי גולן מידן
קרטיס אילנית וחיים אברהם דודו
בייצר תמר
גונאל גילי ואיתי
לאור ורד ואמיר
יוגב לידיה ואייל
גרשוביץ מיכל
גולן שני
דוכמן לנה וסשה
אמיר רחלי ועופר
ארזי אופיר
גולן ראם
ניב -קרן שירה וגל
צחורי בת שבע ורן

שכונה מספר  - 9אחראי/ת :אריה רם טלפון054-4584553 :
טלפון04-6953758 :
מקלט מספר  33מאחורי מועדון לחבר
פוקס רוית וגל
עציוני מוריאל ויאיר
אפרתי איילת
לאופר רם מיכל ואריה אקסלרוד לריסה
מגל לינור וניר
ומישה
טל אסנת וגלעד
בנשלום דנה וניר
דרדרי שירלי ואסף
בן שלום משה דורית
וגלעד

שכונה מספר  - 10אחראי/ת :גלית עברי טלפון064-4584553 :
טלפון04-6953770 :
מקלט מספר  8מאחורי מועדון לחבר
אלה מנשה
חסד הודעה ואסף
גלית עברי
נבו קוטלובסקי
צחורי טלי ושקד
יוגב צילה
גאיה קרטיס
לרנר עידית
רוח עדי והדס
גולן עינב
הרשקוביץ דנה
חסד לילך
גלייכמן אסתר וזמבו
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שכונה מספר  - 11אחראי/ת :יונה איתאי טלפון050-7282916 :
טלפון04-6953757 :
מקלט מספר  28ליד יונה איתאי
פלד שלום
גבישי מיכל
אלה שוהם
מרום אופיר
בן יעקב שושי ואיתמר
איילי מינה וזאבי
בייצר דוד
אורן מיקי ונדב
עציוני איקה ודודי
איתאי יונה וחנן
עציוני דליה ואילן
אדרי עילית ויוסי
עברי אסתר וגלעד
דגני אלה ועמיקם
פריד אביבה

שכונה מספר  - 12אחראי/ת :מטי קינג טלפון050-7272093 :
טלפון04-6953750 :
מקלט מספר  35ליד צביקה גל
יוגב זהבית ורמי
דרורי פרי
הורביץ לאה ואבשלום טל אסתי ויוסי
לוי עליזה רפי וליאן
ארזי יהודית ואשר
ירמיהו נעמי
בן נעים חמדה ואלי
קינג מטי
שחם מלי ואלישע
פלוסמן נאוה ואריה
גל דורית וצביקה
בן צבי אורה ויגאל

שכונה מספר  - 13אחראי/ת :אלי רוח טלפון050-5511153 :
טלפון04-6953784 :
מקלט מספר  36ליד הנגרייה
גולן דינה וחיליק
ניב שוש
גרדי חביבה ושמיל
בצון מיקה וחיים
יזרעאלי סיון
גונאל ריבי וחיים
בן שלום דינה ואמנון ליפשיץ רבקה ומאיר
לרנר רוני ויוסי
בן צבי רבקה ואבי
שושני טל ודוד
מזרחי יניקה ויום טוב רוח מימי ואלי
חסד אסתר ומשה

שכונה מספר  - 14אחראי/ת :טובית דרורי טלפון050-7675123 :
טלפון04-6953127 :
מקלט מספר  -37מקלט עילי ליד סבדן
שאודר יוסי ושולמית
תלמי מרתה
לבנון אברהם
פתחה זיו
מרום אסא
חדווה )אגי( ישראלי
בייצר רבקה
מרים בן דור
כרמי אורה ואורי
קרטיס אלי
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