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 דתשע"  תמוז י"ז
15/07/2014 

 172419סימוכין: 
 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

 

מזל  ,שגיא דגן    ,אליק מגורי כהן טלי בן דוד, ,עינת דרור  דרורה נבון, ,אריאל הילדסהיימר ,יובל אנוך נוכחים:

פקע"ר, אסף  -רורשפירא דגילה בובליל,  יוסי סגל,  נעמה שביט, רותם אלקובי , זוהר פרץ,מרסל עמירה,  דמרי,

 והח"מ. יקל"ר  -אילן שוורץ,  פקע"ר -גרברג פקע"ר, שי-אבני

  7.201415.הערכת מצב נכון  סיכום הנדון: 

 

 בחדר הישיבות במועצה. 15/7/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים

 . עדכון  הערכת מצב .א

 עיקרי דברים: .ב

 יש להשאר ערניים ודרוכים  . -טחוני ימצב ב 

 .אחרת  המועצה  בכוננות עד אשר נקבל הנחייה

 המשך עבודה באותה מתכונת.

 'התייצבות  כמעט מלאהמחלקת החינוך על   דווח על ידי -הגעה לקייטנות ופעילות א' ב 

 יש לוודא כי קיימת קליטה במרתף המועצה -חמ"ל חירום. 

 יוסי סגל+ ענת אוזן:  אחריות

 מיידי  :לו"ז

 נושא ההסברה לתושבים וליו"ר ישובים לא פועל כראוי, יש לבצע סיור   -מקלטים       

יש להבהיר ליו"ר ישובים על תחום האחריות של המועצה והוועד   מקלטים בכל  הישובים.

 יש להתחיל בישובים בהם יש בעיות במקלטים.  הישובי ,בנושא המקלטים בעיקר חשמל ומים.

 

 טחוני  ממשיך(ייש לעבור על המלל  של הניוזלטר ) יש להפיץ במידה והמצב הב   -רניוזלט. 

 + אליקמרסלאחריות: 

 מיידי:  לו"ז 
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 נכון להיום   - פרט לקו  לכרמי יוסף ,נכון לאתמול עבד מצוין –קייטנות - םליוי בהסעי

 טופל.

 זוהר+ רפי: אחריות

 מיידי:  לו"ז

  חירום(הורים במצבי מפגשי הדרכות) התמודדות-  

 אין הנחייה מפורשת מה לעשות בעת   -אזעקה בזמן נסיעה לאוכלוסיה מוגבלת -רווחה

 –לאוכלוסיה בעלת צרכים  מיוחדים) מרותקים לכיסאות(  ,אזעקה בזמן נסיעה

 אליק פנה למשה"ח לקבלת הנחיות.  

 .אליק: אחריות

 דיי: מילו"ז 

  נושא הפרסום באתר מקבל שבחים מהתושבים–אתר המועצה. 

  נציגי פקע"ר יחלקו  פליירים בנושא היערכות  לירי טילים של פיקוד העורף –פליירים- 

 בישובי המועצה.

 פניות בנושא גישה למקלט( 2פניות ) מתוכם  5היו  -נפתח קו פתוח  -קו פתוח לתושב 

 פנינה, או ילד מנוער.מתנדב מ יש לבדוק  אופציה לצוות מישהו מהמשפחה, או

 .יש להיות במקום "הכי מוגן שיש" הר"מ  באין אופציה מאלו

 אחריות: דרורה + פנינה.

 מיידי. –לו"ז 

 

  בנושא: פקע"ר ובוצעו תדריכים לכל רכזי הנוער כולל נהגים ע"י קב"ט המועצה   -נוער

 .חירום הנחיות 

 יל את התוכנית ונעלה לאתר המועצה.הנושאים מוכנים, בשעת הצורך נפע – פעילות הפגה      

 : רותם אלקוביאחריות 

 :  מיידילו"ז 
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 החלטה       יש לדווח למחלקת בטחון כל יום על סיום  מטלה, -סיום מטלות

 למחלקת בטחון. 16:00עד השעה  -שהועברה אליו מישיבת הערכת מצב

 אחריות: רחל מחלקת בטחון      

 לו"ז: שוטף       

 ,בברכה

 

 רחל בוקובזה.      


