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סימוכין165018 :

לכבוד:
לוח תפוצה
הנדון :סיכום ועדת מל"ח
נוכחים :יובל אנוך ,אליק מגורי כהן ,איתי פרס ,איציק יוחנן ,תלי אוראלי ,דרורה נבון ,עינת דרור,
מיכל עמירה ,גלית דהן.
נעדרים :יוסי הרשקוביץ.

להלן סיכום ועדת מל"ח אשר התקיימה בתאריך .1.5.2014
 ועדת מלח התכנסה לעדכון דו"ח ביקורת משולבת שהתקיימה בחודש מרס .
מאחר ודו"ח הביקורת עדיין לא הופץ ע"י המשרד להגנ"ע ,הקב"ט יעלה כמה נושאים
לגבי הביקורת שבוצעה ולגבי אירועים שיתקיימו במהלך החודשים הקרובים.
 לאחר הביקורת ישב הקב"ט עם מנהל מרחב איילון מר אבי פרידמן וההתרשמות הייתה
טובה למעט כמה ליקויים במכלולים הבאים:
מכלול הנדסה – נושא דלק -ציוד וחישוב מלאי הדלק .
(הועבר למיכל עמירה נוהל מעודכן בנושא).
מכלול כ"א – יש לעדכן את רשימת חברי צ"חי להשלים פרטים ,ת.ז .כתובת וכ"ו(.
בטיפול מחלקת בטחון).
חינוך -יש להמציא אישור של משרד הבריאות לגבי מתקני הקליטה ,לא היו הערות
נוספות ,בסך הכל המבקרים השאירו רושם שהם מרוצים מהעבודה שנעשתה במכלול,
נמתין לדו"ח .
מידע לציבור  -כנ"ל  ,לא היו הערות הארות.
חקלאות ואיכות הסביבה –התרשמו לטובה מהנעשה במכלול.

בית חשמונאי בית עוזיאל גני הדר גני וחנן חולדה יד רמב"ם יציץ ישרש כפר ביל"ו כפר בן-נון כפר שמואל כרמי יוסף
מצליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים
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עדכונים שוטפים:
 מרכז הפעלה -במהלך החודשים האחרונים

מתבצעת עבודת שיפוץ לשדרוג מרכז

ההפעלה של המועצה.
לאחר השיפוץ נבצע סיור במרכז ההפעלה לקראת סוף שנה זו.
עדכון תיקי מכלול -יש לבצע עדכון תיקי מכלול במהלך חודש יולי ( ,מכלול החינוך יבצע
עדכון לאחר פתיחת שנה"ל תשע"ה .
כל מנהל מכלול שמבצע עדכון בתיק המכלול לעדכן בתוך התיק את העדכון
(בדף עדכונים כולל חתימות) ולעדכן את משרד הקב"ט.
 תרגיל נקודת מפנה 8
בן התאריכים  15-19ליוני יתקיים תרגיל עורף "נקודת מפנה "8
 ביום ג'  17.6.2014ביצוע תרגיל חד יומי למועצה.
 תרגול מערכת התרעה -כלל העורף האזרחי יתורגלו פעמיים  -האחד בשעה – 11:05
צפירה והשני בשעה 19:00
לסיכום:
נמתין לדו"ח ביקורת מהמשרד להגנ"ע ,נטפל בליקויים ונשמר את הקיים.

אליק מגורי כהן
קב"ט המועצה
העתקים:
חברי ועדת מל"ח
שגיא דגן -מנהל מח' תשתיות
תלי אוראלי -איכות הסביבה
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