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 173685סימוכין: 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

מרסל  ,זוהר פרץ מזל דמרי, ,אליק מגורי כהן  ,עינת דרור ,דרורה נבון ,איציק יוחנן , שגיא דגן ,אריאל הילדסהיימר ,יובל אנוך נוכחים:

 "מ.החו  יקל"ר -אילן שוורץיוסי הרשקוביץ,    רותם אלקובי,יוסי סגל , עמירה,

 

  7.2014.82הערכת מצב נכון  סיכום הנדון:                            

 בחדר הישיבות במועצה. 28/7/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים     

 . עדכון  הערכת מצב .א

 עיקרי דברים: .ב

  ות פיקוד העורף.ועל פי הנחי  בנוהל שגרת חירוםהמועצה ממשיכה לעבוד 

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

 תרגילים למרחבים מוגנים במקומות בהם יש עדיין קייטנות  ביצוע  יש להקפיד על

 .תופעילויו

 שאר זמינים וערנייםייש לה, זמינות העובדים. 

 

 אליק:

 א .אין הנחיות חדשות, מדיניות המיגון נשארת כפי שהי   

 עדכון תמונת מצב מתחילת המערכה. היום יצא מסמך ליו"ר ישובים ,  

 
 .אין עדכונים חדשים ממשיכים לעבוד בשגרת חירום :עינת 

 
  לא היו פניות למוקד.מזל : 

 
 ואורנג'.  כרגע יש קליטה במרתף המועצה ללקוחות , סלקום, מירסיוסי סגל: 

 
 

 .מאלשחיות 4קיבלנו  -דרורה
 .הייתה אחת וטופלה  -פתוחפניות לקו ה

 מבצע ריכוז של עובדים זרים אעביר ליקל"ר  רשימה מעודכת – יוסי הרשקוביץ
 

 מדגיש כי יש להישאר ערניים ודרוכים.: יקל"ר
 וישובצו על פי תוכנית עבודה של דרורה.מאלשחיות  4הגיעו              
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 גה(.קיים ביקוש מהישובים להפעלות נוספות ) פעילות הפ -רותם
 נתבקשתי לבדוק במה אוכל לעזור משפחות מהדרום. 70 -הישוב נוף איילון מאחרת כ            
 לישוב.           

 
 יש אפשרות לצוות את המדריכים עובדים איתי לפעילויות הפגה. :זוהר

 ועד סתריה הגיע לחתום על ההסכם ) שימוש במקלט בית ספר גוונים לטובת הפעלת –איציק   
 . מעדכן שנכון לאתמול  לא הגיעו תינוקות .הפעוטון(                   

 
      

 סיכום ע"י אריאל

  יש להמשיך להיות זמינים ומוכנים. 

  בשבוע 2יש לבצע תרגיל כניסה למרחב מוגן במוסדות שעדיין פועלות, לפחות 

 : אליק, איציק, דרורה,אחריות    

 : מיידילו"ז

  רשימתemeil רותם ויוסי יש לקבוע פגישה עם החברה שמתעסקת בנושא  -יידיםומספרי נ

 .אליק ומזל : ולזמן לפגישה את 

 אחריות: יוסי סגל+רותם.

 רותם יש לעדכן באתר את חמשת הישובים . -עיליות הפגהפע 

 : רותםאחריות   

 מיידי:  לו"ז   

 

 

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

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

 : רחל מחלקת בטחוןאחריות      

 : שוטףלו"ז       

 

 

 רחל בוקובזה.      


