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 דתשע"  תמוז 'גכ
21/07/2014 

 173043סימוכין: 
 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

 

יוסי  ,אליק מגורי כהן איתי פרס,  ,עינת דרור ,נעמה שביטאיציק יוחנן,   ,אריאל הילדסהיימר ,יובל אנוך נוכחים:

 פקע"ר, -אסף אבני, "רס. יקל -שפירא דרוריקל"ר   -אילן שוורץ רותם אלקובי , זוהר פרץ,,  מזל דמרי, ,  ביץוהרשק

 והח"מ., 

  7.201421.הערכת מצב נכון  סיכום הנדון:                            

 

 בחדר הישיבות במועצה. 21/7/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים     

 . עדכון  הערכת מצב .א

 עיקרי דברים: .ב

 רה  ועל פי הנחיות פיקוד העורף.המועצה ממשיכה לעבוד בשג 

  63%ובתי ספר   100%התייצבות בקייטנות 

 בנושא מקלטים בעיקר(המשך סיורים ע"י קב"ט ונציג פקע"ר בישובי המועצה (. 

 .יש להשמע להנחיות פקע"ר 

  21.7. 14 היום   –סיום קייטנות . 

 עו סיור ל שלוש גני בוצע סיור בשני גני אירועים בשטח המועצה, היום יבצ – גני אירועים

 האירועים הנותרים,

 : יוסי הרשקוביץאחריות      

 מיידי:   לו"ז      

 תושבים שפנו בקו הפתוח ליש לחזור  ,מקלטים בנושא הםעיקר הפניות  –קו פתוח  -מקלטים

 ולתת להם מענה לפניות

 אחריות: מחלקת בטחון.     

 לו"ז: מיידי      
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 בשבוע  פעילותלנוער עד שלוש  פעילות נןיש לתכ -פעילות הפגה . 

 רותם -אחריות     
 : מיידילו"ז        

 

 תבמועדוניו :למסגרות שממשיכות בפעילות יש לבצע תרגול נוסף -תרגיל כניסה למרחב מוגן 
 ,  קייטנות גני ילדים ומשפחתונים.

 , איציקדרורה  :אחריות
 מיידילו"ז :

 

  יש להוציא מסמך מסודר לגבי החרגה לישובים   -וכפר בילו( ישוב גני יוחנן)בקשה להחרגה
 למחוז. למפקד לפנותגני יוחנן וכפר בילו , 

 אליק –אחריות 
 לו"ז  מיידי

 
 
 יש להעביר את התלונות של התושבים למחלקת  -הפניות הן בעיקר בנוא מקלטים -קן פתוח

 ביטחון על מנת להשיב לתושבים.
 אחריות : דרורה, אליק    

 לו"ז מיידי    
 

 

 

 

 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.      


