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 172535סימוכין: 
 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

 

 ,  יוסי הרשקןביץ ,אליק מגורי כהן טלי בן דוד, ,דרורה נבוןאיציק יוחנן,   ,אריאל הילדסהיימר ,יובל אנוך נוכחים:

 -אילן שוורץ,  פקע"ר -רגגרב פקע"ר, שי -שפירא דרור יוסי סגל,  רותם אלקובי , זוהר פרץ,מרסל עמירה,  מזל דמרי,

 והח"מ. יקל"ר 

  7.201461.הערכת מצב נכון  סיכום הנדון: 

 

 בחדר הישיבות במועצה. 16/7/2014בתאריך  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  בכוננות עד אשר נקבל הנחייה  המועצה. 

 .המשך עבודה באותה מתכונת 

 :הנחייה חדשה  לגבי נסיעה באוטובוסים בזמן אזעקה 

בעת השמע אזעקה או קול נפץ להסעת תלמידים /   המעודכנותלהלן הנחיות ההתנהגות 
  -אוטובוסים :

 
 תכופף מתחת לקו  יש לעצור בצד הדרך , על הנהג לפתוח את הדלתות , על הנוסעים לה

 גובה החלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים .     
 
 'ירידה בהתייצבות התלמידים לקייטנות.  דווח על ידי -הגעה לקייטנות ופעילות א' ב 

 

 במידי לשלוח את הקבלן. בכל פניה של התושבים בנושא מקלטים יש לתת מענה    -מקלטים

 .)הנחיית ראש המועצה(

 
 מגורי כהן אחריות: אליק 
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  מיידי -ל"ז 

 
 

 יש להמשיך ללוות את ההסעים  –קייטנות - םליוי הסעי . 

 זוהר+ רפי: אחריות

 מיידי:  לו"ז

 שהמקלטים בבניין המועצה  נשארים פתוחים איש לווד -מקלטי המועצה . 

 לבצע בדיקה בכל יום בתחילת יום העבודה       

 רחל –אחריות        

 מיידי -לו"ז         

  כל הפעיליות ממשיכות רגיל פרט פעילויות בישוב פדיה.  -נוער 

 התוכנית מוכנה ממתין לאישור תקציב מגזבר המועצה. פעילות הפגה לנוער      

 

 מנהל  -ביקור בקייטנות ובמסגרות החינוך של מר רפי דהן 

 

 

 

 

 

 

 החלטה       יש לדווח למחלקת בטחון כל יום על סיום  מטלה, -סיום מטלות

 למחלקת בטחון. 16:00עד השעה  -הועברה אליו מישיבת הערכת מצבש

 אחריות: רחל מחלקת בטחון      

 לו"ז: שוטף       

 ,בברכה

 

 רחל בוקובזה.      


