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 174003סימוכין: 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

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

 הח"מ.ו  יקל"ר -אילן שוורץ  יפה מנת , חיים אלטמן, יוסי הרשקוביץ,   רותם אלקובי,יוסי סגל , עמירה,

 

  7.2014.92הערכת מצב נכון  סיכום הנדון:                            

 בחדר הישיבות במועצה. 29/7/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים     

 . עדכון  הערכת מצב .א

 עיקרי דברים: .ב

  ועל פי הנחיות פיקוד העורף.  "שגרת חירום" בנוהלהמועצה 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. 

 

 :יובל

מירה על מצב המקלטים בישובים, מכיר ישובים שנעשה שימוש    יש צורך לחדד את נושא, ש

 לרעה במקלטים.

 יש להישאר ערניים לגבי דמויות אדם לא מוכרות. 

 :אליק    

 אין הנחיות חדשות, מדיניות המיגון נשארת כפי שהיא .             

 יש להישאר דרוכים וערניים.             

 
 : טלי

יש צורך במורה חיילת או מתנדבת לטיפול בילדי העובדים  –ועצה ילדי עובדים שמגיעים למ
 ילדים במשרדי המועצה. 10 -כיום ישנם כ

 
 ריקל" -אילן

 מציע לתרגל אותם בכניסה למרחב מוגן. -ילדי עובדים
 בנושאים : עובדים זרים וקשישים. -היום נבצע סיור בישובים עם דרורה ועם יוסי
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 י יועלו היום לאתר המועצה.פעילויות של סבב שנ: רותם
 
 

שירות  לאמהות שבני זוגן מגויסים במסגרת מבצע צוק איתן לאתר פניה העלנו  -דרורה
 .עד כה לא קיבלנו פניה בנושא -ביסיטריבי

 
 רשימה מסודרת של עובדים זרים הועברה ליקל"ר. – יוסי הרשקוביץ

 
 בחרדה בתחילת המערכה .שהיו  תבוצע מפגש בישוב פתחיה עם סבתות ואמהו -יפה מנת

 .באוכלוסיה שבני המשפחה מגוייסים  בעיקר הלחץ קיים                 
 

 .נדרש ציוד נוסף להפעלת ה"שמרטפיה"  :זוהר
 

 מציע להפעיל את המורות מתנדבות לטובת ילדי העובדים.– איציק  
 
 

      
 סיכום ע"י אריאל

  יש להמשיך להיות זמינים ומוכנים. 

 עם כל הציוד והאבזור הנדרש ולוודא שהכל עובד. ,רגול למוקדניות במרתף המועצהלבצע ת 

 אחריות מזל

 לו"ז:מיידי

 החיילים  תלמשפחו יש לעדכן את ההודעה בדבר סיוע -הבאתר המועצ המידע וסיוע לאוכלוסיי

 , יש להוציא הודעה זו ככתבה נפרדת ולהכניס יותר פרטים.ובמילואיםבסדיר 

 ה +יפה.דרור –אחריות 

 מיידי. -לו"ז

 פרטים בנושא(גה ריגשית ?הפולבדוק מול ברנר. מהי  -הפוגה ריגשית( 

 אחריות : דרורה

 לו"ז : מיידי

  יש לקבוע ישיבה נוספת "עדכון מצב" ליו"ר ישובים לתחילת שבוע  –פגישה עם יו"ר צח"י

 הבא.

 אחריות :רחל
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 לוז : מיידי

 כולל גדוד הסדיר    מד"א כב"א ומ"י -.שבוע הבא ב לישיבת הערכת מצב -זימון גופי החירום

 .של פקע"ר )הצלה(

 + אילן רחלאחריות: 

 לטובת מועצה אזורית גזר מול המחוז מבקש לבדוק הקצאת מורות חיילות -מורות חיילות. 

 : יקל"ראחריות

 : מיידילו"ז

 יש להעביר בקשות  מרוכזות ומסודרות לגזבר המועצה. -תקציב להפעלת ילדים 

 : זוהריותאחר

 

 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.      


