מועצה אזורית גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL

בטחון-צעד אחד לפני כולם!
טז תמוז תשע"ד
14/07/2014
סימוכין172306 :

לכבוד:
לוח תפוצה
נוכחים :יובל אנוך ,אריאל הילדסהיימר ,איציק יוחנן ,דרורה נבון ,יוסי הרשקוביץ ,עינת דרור ,אליק מגורי כהן
שגיא דגן  ,מזל דמרי ,מרסל עמירה ,זוהר פרץ ,נעמה שביט ,שפירא דרור -פקע"ר ,אסף אבני-פקע"ר ,שי גרברג-
פקע"ר ,והח"מ.

הנדון :סיכום הערכת מצב נכון 14.7.2014
 .1להלן סיכום ועדת מל"ח אשר התקיימה בתאריך  14/7/2014בחדר הישיבות במועצה.
הוועדה עסקה בנושאים הבאים:
א .עדכון הערכת מצב .
ב .עיקרי דברים:


עדכון בנושא פעילויות לקייטנות מחוץ לישוב ,ניתן לקיים פעילות באתרים בהם יש
מרחב מוגן תקני ובתנאי שיש מלווה מבוגר בהסעה.



הגעה לקייטנות ופעילות א' ב' -דווח על ידי מנהל מחלקת החינוך על עליה מתונה
במספר הילדים המגיעים לקייטנות.
לו"ז -מיידי.



המועצה ממשיכה לעבוד בשגרה.



הודעות הרגעה לתושבים -ב sms
אחריות  :מרסל
לו"ז :במהלך היום.



חמ"ל חירום -יש לפנות את החמ"ל מכל ציוד שאינו שייך למקום.
אחריות :קב"ט
לו"ז :מיידי



צופרים -בוצע סיור בישוב גני הדר יחד ק .קשר של פיקוד העורף ,יחד עם יו"ר הישוב.
הוחלט ע"י ק .הקשר כי אין בעיה להתקין צופר אך חייב לבצע בדיקת צופר בזמן
ההתקנה.

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
משרדי המועצה בבית חשמונאי  , 99789טלפון .08-9274024פקס 08-9247650
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מאחר ולא ניתן כרגע בשל המצב לבצע בדיקת צופר בישוב הוחלט כי – הישוב ימשיך
לשמוע את האזעקות מישובים סמוכים (.נען ורמות מאיר).
יש להוציא מסמך כתוב לגורמי צה"ל בנושא.
אחריות -קב"ט


הנחיות בנושא בעלי חיים -יש לבדוק מול משרד החקלאות האם ישנה הנחייה בנושא
טיפול בבעלי חיים -ובמידה וקיימת הנחייה בנושא יש להעלות לאתר האינטרנט של
המועצה .



אחריות :יוסי הרשקוביץ



לו"ז  :מיידי



מקלטים  :יש לבצע סיור מקלטים בישובים עם נציג מהישוב ,קב"ט המועצה .
אחריות :קב"ט
לו"ז  :מיידי



ניוזלט -יש להקדים את הניוזלט לשבוע זה.
אחריות :מרסל
לו"ז  :מיידי



קו פתוח לתושב -דרורה יש לוודא מי האנשים שרשומים בקו הפתוח( אתר המועצה),
שמית.
אחריות :דרורה
לו"ז  :מיידי



תקשורת במרתף המועצה (בניין חדש) יש לוודא כי יש תקשורת אלחוטית וקווית בחדר
ההפעלה  ,לוודא כי יש קליטה במכשירים סוללריים .לבדוק אפשרות לאנטנה ולבדוק
משמעיות של קרינה (לקבל חוות דעת בנושא סיכון קרינה)
אחריות  :יוסי סגל  -ענת אוזן -מזל דמרי
לו"ז :מיידי.



מפגשי הדרכות( התמודדות הורים במצבי חירום)-
בברנר בוצעו הדרכות להורים ע"י ק .התנהגות אוכלוסיה ,יש לבדוק מול פקע"ר קיום
הדרכה מסוג זה ולהעלות לאתר האינטרנט הודעה על קיום הדרכה.

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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אחריות :איציק ,דרורה  ,יפה מנת ,סגן יקל"ר דרור.
לו"ז  :מידי



פעילות הפגה לנוער -רותם יש לבדוק אפשרות לביצוע פעילות לנוער לאחר שעות
הפעילות הרגילות – ( בשעות הערב) הפעלה לנוער  (.תחת מיגון תקני).
אחריות  :רותם אלקובי
לו"ז  :מיידי



הודעת  smsבנושא קו פתוח לתושב תצא במהלך היום לתושבים .
אחריות :מרסל
לו"ז :מיידי

 סיום מטלות -יש לדווח למחלקת בטחון כל יום על סיום מטלה ,החלטה
שהועברה אליו מישיבת הערכת מצב -עד השעה  16:00למחלקת בטחון.
אחריות :רחל מחלקת בטחון
לו"ז :שוטף
בברכה,
רחל בוקובזה.

בית חשמונאי בית עוזיאל גני הדר גני וחנן חולדה יד רמב"ם יציץ ישרש כפר ביל"ו כפר בן-נון כפר שמואל כרמי יוסף
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