


מפעילים ומתנדבים תושבי נען  המורכבתקהילתיתהתארגנותהוא(יישוביחירוםצוות)י"צח•

בתיאום עם הגורמים  , אשר ממונים על ניהול ומתן טיפול ראשוני לאירועי החירום ביישוב

.המשטרה והצבא, א"מד, מחלקות המועצה–המסמכים החיצוניים 

המשפחה  , היא החזרת היחידי"הצחמטרתו העיקרית של , אמתבזמןהאירועיםלניהולמעבר•

.והקהילה לתפקוד חיים תקין ככל האפשר
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כמו תאונת דרכים , אירוע חירום הוא אירוע אשר מפר את שגרת חיי היום יום•

(.'שיטפונות וכד, סופת שלגים, רעידת אדמה)אסונות טבע , שריפה, פיגוע, קשה

חלקיםעלהשפעהלושישהללומהאירועיםאחדהואקהילתיחירוםאירוע•

.בקהילהנוספים
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, חסרים, שיבושים, היכולת של הקהילה לתפקד גם במצבי לחץ נוכח הפרעות•
.'קונפליקטים פנימיים וכד

סר היכולת של הקהילה להתמודד בהצלחה ולתפקד באופן חיובי גם במצב של חו•
.מתח מתמשך ואפילו טראומה חמורה, ודאות

קטיביות של  היכולת של הקהילה לנקוט פעולה מכוונת לשיפור היכולות האישיות והקול •
חברתיים או כלכליים ולהשפיע , להגיב ביעילות לשינויים ביטחוניים, תושביה ומוסדותיה

.על השלכותיהם העתידיות על הקהילה
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.כולל כתובות ומספרי טלפון, רשימות מסודרות של תושביםהכנת

חסרי עורף , בעלי מוגבלויות, קשישים–הכנת רשימות של אוכלוסיות בסיכון 

.משפחתי ותמיכה

,ביטחון,בריאות,חינוך,רווחה:שלוחותיהעלהמועצהעםשוטףקשרקיום

.לוגיסטיקה,דוברות

.הפעלת קבוצות מתנדבים בסיוע רכז התנדבות
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בתיאום עם הנחיות  , הפצת הודעות יומיות לקהילה בהתאם להנחיות משרדי הממשלה
.המועצה

.הקפדה על הנחיות משרד הבריאות והממשלה בתוך היישוב

.אנשים במקומות סגורים10-הקפדה על אי קיום פעילויות מעבר ל

.בו וחדר האוכל בהתאם להנחיותהכלתכנון פתיחת 

.מענה לאוכלוסיות במצוקה והפנייתן לגורמים המתאימים

.סיוע ומתן מענה לצרכי אוכלוסיות בסיכון, שמירה
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פלאפון' מסשםתפקיד

052-2232229רעיה בן אברהםי"צחמנהלת 

052-2430904ניר אלונירכז תחום ביטחון

052-4204788גונר( שילה)דפנה רכזת תחום בריאות

0526931190אלי-יהודאילימור רכזת תחום רווחה

050-7689781אהובה פוקסרכזת הגיל השלישי

052-2232247עוז-רומי בר לברכזת תחום לוגיסטיקה

רכזות תחום חינוך

חינוך ציבורית. ר ו"יו

דלית ברנד
פרידברגחמוטל 

רולניק( שגב)אורלי 

052-8692442
052-6121777
052-4204773

052-3578101עפרי קרןרכזת תחום מידע לציבור

054-5612206גלוטמן( סול)גיל מתנדבים/ רכזת תרבות 

052-2317980דורית שכטררכזת כוח אדם

052-5525057אייל מזרחיהיערכות לשעת חירום

052-2232444אורן ברנדהיערכות לשעת חירום

שםתפקיד

ברק אהרונסוןמזון

פרידברגאורי כל בו

רמי מורכיבוי אש

עידו שריהיערכות לשעת חירום

בן קרןהיערכות לשעת חירום

לירון פוקסהיערכות לשעת חירום

גלסאייל היערכות לשעת חירום

תומר שגבהיערכות לשעת חירום
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פלאפון' מסשםתפקיד

052-2430904ניר אלוניביטחון

08-9442821מזכירהמרפאה

054-6741379טקוראובן כונן-חשמל 

052-5525057אייל מזרחיאנרגיה וגז

052-8283682איתמר אלימים/ אינסטלציה 

052-6121800יגאל דןמנהל הנוי

054-6741015עמרי וידןמנהל אשכול תשתיות

054-6741338צור טלשערים ומחסומים

טלפוןארגון

101א"מד

100משטרה

102כיבוי אש

*5400משרד הבריאות

*2700שירותי בריאות כללית

08-9274001גזר. א.מוקד מ
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. קהילה ישנה עבודה שיש לעשותהבכל "

.  אומה ישנם פצעים שיש לרפאםבכל 

".  זאתהכוח לעשות מצוי לבבכל

(וויליאמסוןמריאן )

, הבריאות למען כולנושימרו על

.נעןי"צחצוות 
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