8.7.14
מבצע "צוק איתן"  -הודעה לציבור מס' 1

תושבים יקרים.
אתמול בערב הוכרז על מצב חירום באזורנו ועל הסלמה במצב הביטחוני.
אנו נערכים לקראת הימים שיבואו במטרה לתת את המענה הטוב ביותר ולנסות להמשיך לקיים שגרה בתוך החירום.
להלן מס' עדכונים חשובים:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

המקלטים פתוחים .ע"פ ההנחיות של פיקוד העורף יש להגיע למרחב מוגן תוך  30שניות מרגע הישמע האזעקה.
במידה והנכם רחוקים מהמקלט בתוך הזמן הזה ,יש להגיע למרחב מוגן בביתכם .מצורפת מפת המקלטים.
לאור ההנחיות של פיקוד העורף ,נכון להיום ,מערכות החינוך סגורות גם במקלטים .ניתן לקבל ארוחת צהריים
לילדים אצל יפה .במידה והמערכת תהיה סגורה לעוד מספר ימים אנו נבחן כיצד אפשר להיערך ולתת מענה
לילדים.
הבריכה סגורה בשל ההנחיות שאסורה התקהלות ומכיוון שאין במתחם הבריכה מרחב מוגן.
חג הקיבוץ – לצערנו ,החג נדחה  .הודעה על מועד האירוע תתקבל בהמשך.
הפוגה – משפחות שיוצאות להפוגה והתאווררות מחוץ לקיבוץ – נא ליידע את מלי במזכירות על יציאתכם וחזרתכם
לקיבוץ על מנת שנדע בזמן אמת מי נמצא בקיבוץ – .08-6774711
תחושות חרדה וחששות – במידה והנכם חשים תחושות חרדה נפשיות ופיזיולוגיות וצריכים לדבר ולהפיג את
המתח – ניתן ליצור קשר עם סוניה במרפאה או בר שניידר.
צוות צח"י )צוות חירום יישובי( – אנו זמינים עבורכם בכל בעיה או שאלה.
להלן רשימת חברי הצוות:
רפואי
בטחון
כיבוי אש
חילוץ
חינוך
מידע לציבור רווחה
יו"ר צח"י
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שמעון
שולה כהן עירא
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050050052050- 6438792
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טלי כהן –
0542349699

והכי חשוב – עבורכם ועבור ילדיכם  -לנסות ולקיים שגרה בתוך המצב .השגרה שומרת על תחושת הביטחון והחוסן האישי.
נותן תחושת וודאות בתוך אי הוודאות ששורר באזור.
ולזכור תמיד – במצב שכזה ,שהוא מצב אינו נורמלי – כל תגובה הינה נורמלית!
זהו גם הזמן להתאחד יחד כקהילה ולסייע אחד לשני ,כחברים ,שכנים ,הורים וכאנשים טובים.

במידה ויהיו עוד עדכונים – נעדכן במידי.

לשרותכם,
בר שניידר
יו"ר צח"י

