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 דתשע"  תמוז 'דכ
22/07/2014 

 173221סימוכין: 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

 ,  ביץויוסי הרשק ,אליק מגורי כהן איתי פרס,  ,טלי בן דוד ,נעמה שביט דרורה נבון, איציק יוחנן,  ,אריאל הילדסהיימר ,יובל אנוך נוכחים:

 והח"מ. פקע"ר -שי , ל"רס. יק -שפירא דרור  אורי שמחה, ,רותם אלקובי זוהר פרץ, מזל דמרי,

  7.201422.הערכת מצב נכון  סיכום הנדון:                            

 בחדר הישיבות במועצה. 22/7/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים     

 . עדכון  הערכת מצב .א

 עיקרי דברים: .ב

  פי הנחיות פיקוד העורף.המועצה ממשיכה לעבוד בשגרה  ועל 

  דקות במרחב מוגן 10 רלהישא להנחיות פקע"ר עולהישמלהקפיד יש. 

  תופעילויויש להקפיד על תרגילים למרחבים מוגנים במקומות בהם יש עדיין קייטנות. 

 

  לכל בעלי גני האירועים במרחב המועצה בנושא  נשלח עדכון   -אירועיםגני -יוסי הרשקוביץ

 גיע גם לאולמי "ירוק על המים" בחולדה  .היום נ התקהלות,

 : יוסי הרשקוביץאחריות      

 מיידי:   לו"ז      

  בנושא שפ"ח –פניה אחת  -קן פתוח -דרורה 
 אחריות : דרורה, אליק    
 מיידי : לו"ז    
 ילדי עובדים שנמצאים כרגע עם מאלשחיות בסיפריה. 7במועצה יש  -כ"א 

 
 התושבים מופנים לאתר של הועדה  -בניית ממ"דים פרטייםל קיימות המון פניות – איתי

 בנושא .) לנוהל(

 יגיעו מסלקום לנושא הקליטה במרתף המועצה. 23.7.14 רביעי  ביום  -יוסי סגל 

 
 

 

 

 סיכום ע"י אריאל
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 שנדרש לטפל באירוע  כל מימציין כי   -אתמול נפל רסיס בישוב המועצה -אירוע במועצה

 ולהיות מוכן היה זמין.

 יש לוודא כי יש במכלול הנדסה פרטים של מס רכוש .איתי יש למנות את  -נושא מס רכוש

 מיכל עמירה לטיפול בנושא.

 : איתי פרסאחריות 

 מיידי:  לו"ז

   ממזל ודרורה להיות מוכנות להקפצה כולל הצוות שלכן.מבקש 

 מזל+ דרורה –אחריות     

 מיידי -לו"ז     

 ע"י שליחת לינק )גלים(ביה"ס לדיהפעלה מרחוק ליליש לבחון פעילות  -יםלדת ליהפוגו (. 

 איציק יוחנן –אחריות     

 מיידי :לו"ז

 .יש להמשיך להיות זמינים ומוכנים לכל תרחיש 

   על כל דרישה לשימוש במבני ציבור של המועצה יש להעביר דרישה מוועד הישוב לאישורו

 של ראש המועצה.

 

 

 

 

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

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

 : רחל מחלקת בטחוןאחריות      

 : שוטףלו"ז       

 

 

 רחל בוקובזה.      


