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 205502סימוכין: 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

 דרורה נבון, טלי בן דוד. מזל דמרי, ,אליק מגורי כהן ,איציק יוחנן ,רקפת צוקרמן ,יובל אנוך נוכחים:

 

  6.5.2015ועדת מל"ח מיום  סיכום הנדון:                            

 בחדר הישיבות במועצה. 06/05/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 עיקרי הדברים: .2

 :יובל אנוך  

בחודש אפריל היינו אמורים לבצע תרגיל חירום במועצה במתווה מלחמה,       ביקשתי  .1

לדחות את התרגיל מאחר וחדר הפעלה של המועצה עדיין לא מוכן ) שדרוג מחדש(. את 

י. התרגיל נדחה לחודש נובמבר)התרגיל התרגיל לא ניתן לבצע ללא חדר הפעלה רשות

 יתקיים  בתאריך המבוקש רק במידה וחדר ההפעלה יהיה מוכן (

מנהלי מכלולים, יש לשמור על הקיים  ולוודא שהתיקים מוכנים ומעודכנים, במידה  .2

 לרכז ולהעביר לאליק.וישנם פערים יש 

של בתי ספר בתחילת יש לעדכן רישומי ורשימות תלמידים  –מכלול החינוך ומכלול כ"א  .3

 שנה"ל תשע"ו, לקראת הביקורת.

 נבצע תרגיל מקדים לקראת חודש אוקטובר, לוודא שאנחנו מוכנים. .4

צוותים  2צוותים לפחות ( , מחלקת בטחון יש לבנות  2נבצע תרגיל הפעלת צוותי צח"י )  .5

 מהישובים ולתאם מועד לתפעול הצח"י.

 
 :אליק 

יצא זימון למנהלי  -במרכז ההפעלה במתווה מלחמהנבצע תרגיל חירום  5.11.15בתאריך  .1

 המכלולים.

 מרכז ההפעלה עבר שדרוג אך עדיין לא מוכן .  .2

אתאם פגישות עם מנהלי מכלולים בנושא  עזרי שליטה לכל מכלול, בפגישה מנהל  .3

נשלט את הנושאים ונתלה בעמדות של המכלול יעלה לי את הבקשות לעזרים , 

 המכלולים בחדר הפעלה.
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אבקש להגיע עם תיקי הל מכלול לוודא כי התיק מעודכן נתיקי מכלול, מבקש מכל מ .4

 .המכלול לפגישה שאקבע עם מנהל המכלול במהלך השבועיים הקרובים

נקיים  בחודש מרס הייתה אמורה להתבצע הכשרה לצוותים, -הכשרת צוותי צח"י .5

 הכשרה בחודשים הקרובים.

צוותים על מנת לבצע תאום  2התרגיל( נמנה בסיום ההכשרה ) במידה ויוכשרו לפני 

 ציפיות והפעלתם בתרגיל החירום בחודש נובמבר.

 

 
 

 בברכה,

 

 רחל בוקובזה.      

 מזכירת מחלקת בטחון


