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 דתשע"  אב 'ל
26/08/2014 

 176655סימוכין: 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

 מרסל עמירה ,אליק מגורי כהן ,טלי בן דוד ,דרורה נבון ,רחלי גרינמן איציק יוחנן, אריאל הילדסהיימר, ,יובל אנוך נוכחים:

פרץ, דרור שפירה, שי גרברג   איתי  פרס, רפי   כהן,  אורי שמחה , זוהר   חיים אלטמן, הרשקוביץ,  יוסי  מזל דמרי,,

 הח"מ.ו

 

  20148.62.הערכת מצב נכון  סיכום הנדון:                            

 בחדר הישיבות במועצה. 26/08/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים     

 היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ה . 

 :עיקרי דברים .א

 בודה ב"שגרת חירום".חזרה לע 

   זמינות ודריכות עובדי המועצה. 

  פתיחת שנה"ל.הכנות לקראת 

 :אנןך יובל

וקצינת  של בתי הספר אתמול התקיימה ישיבה עם מחלקת החינוך וועדי הורים .1
 ,בנוגע לליווי הורים בהסעות התלמידים-התנהגות אוכלוסייה, 

 חת שנה"ל.פתי ביוםהתנהגות הורים, תלמידים וסגל  בית הספר 

 .1.9.2014 -תחילת שנה"ל  תפתח כסדרה ב .2

 .ביום פתיחת שנה"ל  המוסדות יתוגברו בכוחות משטרה  .3
 

  -אליק
 . ק"מ 40-אין שינוי מקו ה –הנחיות מיגון  .1

 הלחימה מתמשכת. .2
 יש להישאר זמינים ודרוכים. .3

 איש. 1000קיום אירועים עד  .4

 בוצע מיפוי מקלטים בכל מוסדות החינוך. .5

 10:00בוצעו , נהגים יבוצע ביום ה ' בשעה  -תדריכים  .6
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 סגן יקל"ר
 
 להלן עיקרי הדברים: בישיבת הערכת מצב בפקע"ר והעביר נתונים שהעל .1

 במידה וקים פער בצופרים יש לעדכן. .א

 על פי פקע"ר יש לקיים לימודים ב"הכי מוגן שיש". -הנחיות מיגון .ב

וציא בקשה מסודרת ומפורטת מאלשחיות במידה ונדרש יש לה -סיוע אזרחי .ג
 כולל תוכנית קליטה למאלשחיות. -לפקע"ר

יש להיערך למצב בו תצא הנחייה מפקע"ר ללמוד במקומות בהם  –תוכנית נצורה  .ד
 יש מרחב מוגן תיקני.

 
 איציק יוחנן

 
גת בית ההנ בה שהתקיימה אתמול עם מנהלי בתי ספריעדכונים מהישמס'  להלן 

 .קב"טו הספר, ק. התנהגות

כל בתי הספר יבצעו תרגילי כניסה למרחבים מוגנים, תרגיל יבוצעו גם  .1
 כשהתלמידים בחצר וברחבת ההיסעים.

 נציגי ההורים נגד הצעה זו. -ליווי תלמידים בהיסעים ע"י הורים .2

  .ישנם ישובים שהתארגנו עצמאית לליווי ההיסעים  .3

בהיסעים , נתכנס  במידה ותתבצע פניה של הורים / מנהלי בתי ספר לביצוע ליווי .4
 שוב לדון בנושא.

 נוכחות של משטרת ישראל תתוגבר ברחבות ההיסעים. .5

אין לרדת מהאוטובוס  -בזמן נסיעההנחיות לתלמידים בנושא אזעקה יש להעביר  .6
ולהתכופף מתחת לגובה החלונות. הנחיה זו תועבר גם בחינוך הפורמאלי והבלתי 

 פורמאלי.

ע"י  -יש לעבור בכל בתי הספר ולתת הדרכה לתלמידים היכן נמצא המרחב המוגן .7
 קב"ט המועצה.

 
 סיכום ע"י אריאל

 
 כמה שיותר מאלשחיות  לפתיחת שנה"ל מבקשת המועצה  – מאלשחיות .1

 לאחר שנקבל מאלשחיות נוציא תוכנית מפורטת ומסודרת.
 דרור שפירה –סגן יקל"ר : אחריות

 לו"ז: מיידי
על פי בקשת פקע"ר במידה  – ללמידה בזמן העלאת הכוננות נצורה תוכנית .2

ורמת הכוננות תעלה תידרש המועצה לקיים לימודים במרחבים מוגנים 
לטובת ₪ מיליון  10-כ צופה עלות של ולשם כך המועצה בלבד ,  תיקניים 

 מיגון.
 דרור ס. יקל"ר אחריות:

   לו"ז :מיידי
 

) האזעקה לא ציג פקע"ר לבדיקת הפעריש לזמן את נ -צופר בתיכון חדש .3
 נשמעה(.
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 : אליקאחריות 
 : מיידילו"ז

 
לא יפתחו ,כולל  סביר מוסדות חינוך שלא נמצא להם פיתרון מיגון -מיגון .4

 הבלתי פורמאלי, משפחתונים ומועדוניות.
 איציק, סיגל, דרורה ,אורי, זוהר. :אחריות

 

 .ממחלקת החינוך גרתייש להעלות לאתר המועצה את הא -אגרת להורים .5
 איציק יוחנן, מרסל , חיים אלטמן. :אחריות

 מיידי -לו"ז
 

 .יש להכין כתבה בנושא פתיחת שנה"ל בצל החירום -תקשורת .6

SMS-   הודעות האחת היום בנושא הערכות המועצה והשניה  2יש להוציא
 .בנושא פתיחת שנה"ל

 .ה מאתר המועצהגלהוריד  את פעילות ההפ
 , מרסל.ןחיים אלטמ: אחריות

 מיידי – לו"ז
 

יש לבצע בדיקה בכל הגנים בהם יש מקל"ט ממ"ד  -מיגון בגני ילדים .7
 שהכן הם  מפונים מכל ציוד.

 :אליק חריותא
 מיידי: לו"ז

 

יש לבצע הדרכות והסבר  לכל בתי הספר  היכן נמצא  –הדרכות בבתי ספר  .8
 המרחב המוגן.

 : אליק  אחריות
 1.9.2014-לו"ז

 

 

 ש לדווח למחלקת בטחון כל יום על סיום  מטלה,י -סיום מטלות 

 16:00עד השעה  -שהועברה אליו מישיבת הערכת מצב החלטה, 

 למחלקת בטחון.

 : רחל מחלקת בטחוןאחריות      

 : שוטףלו"ז       

 

 בברכה,

 

 רחל בוקובזה.      
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 מזכירת מחלקת בטחון


