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בטחון-צעד אחד לפני כולם!
י"ט תמוז תשע"ד
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סימוכין172691 :

לכבוד:
לוח תפוצה
נוכחים :יובל אנוך ,אריאל הילדסהיימר ,איציק יוחנן ,דרורה נבון ,טלי בן דוד ,אליק מגורי כהן ,יוסי הרשקוביץ ,
מזל דמרי ,מרסל עמירה ,זוהר פרץ ,רותם אלקובי ,נעמה שביט  ,יוסי סגל ,חיים אלטמן – דובר המועצה ,אילן
שוורץ -יקל"ר שפירא דרור -ס .יקל"ר ,שי גרברג -פקע"ר ,והח"מ.

הנדון :סיכום הערכת מצב נכון 17.7.2014
 .1להלן סיכום ועדת מל"ח אשר התקיימה בתאריך  16/7/2014בחדר הישיבות במועצה.
הוועדה עסקה בנושאים הבאים:
א .עדכון הערכת מצב .
ב .עיקרי דברים:
 יש להישאר ערוכים דרוכים וזמינים גם בסוף שבוע( כולל מספרי . )'2
 יש לוודא כי הניידים טעונים.
 המועצה בכוננות עד אשר נקבל הנחייה אחרת.
 המשך עבודה באותה מתכונת.
 המשך סיורים ע"י קב"ט ונציג פקע"ר בישובי המועצה.






פקע"ר -הסיורים  /פגישות בישובים שהקב"ט ופקע"ר מבצע מאוד עוזרים לחברי הועד,
מבינים את המשמעות ואת האחריות של חברי הועד וצח"י בישובים.
מאלשחיות -הוכנה תוכנית עבודה ע"י מחלקת הרווחה למאלשחיות לשבוע הבא.
רכב למאלשחיות -ביום א' ו-ב' הקרוב נקבל רכב מפקע"ר לטובת שינוע מאלשחיות .
משרד הבטחון הקפיא את הנושא בשלב זה לא נקבל רכב
בטיפול יקל"ר.
קו פתוח -התקבלו  2פניות  ,אחת בנושא אסבסט והשנייה בנושא מקלוט( הפניות טופלו
במקום)

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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 עדכון לגבי קליטה בחדר הפעלה -הנושא הנ"ל בטיפול מול חברת סלקום שיערך בשני שלבים,
שלב ראשוני ישלח מטעם חברת סלקום מהנדס ושלב שני יקבע תאריך להתקנת .יוסי יש
להיות בקשר עם גזבר המועצה ועם ענת אוזן בנושא
אחריות -יוסי סגל
לו"ז -מיידי
 סיורים בישובים -יש לסיים את הסיורים בישובים עד יום שני 21.7.2014
אחריות :אליק
לו"ז :מיידי



הודעה לתושבים -יש להכין הודעת  ( SMSהודעת הרגעה לתושבים מראש המועצה)
אחריות – דובר המועצה
לן"ז  :מיידי



הודעה נצורה במערכת (במקרה של נפילה ) -יש לעבור על ההודעה השמורה לבדוק את
הנוסח.
אחריות -דובר המועצה
לו"ז  :מיידי



פעילות מחוץ לישובי המועצה -ההנחיה הינה גורפת אין יציאות לפעילויות.
אחריות :זהור  ,רותם ,איציק.
לו"ז  :מיידי



מורות חיילות -יש לבדוק אם יש אפשרות לשבץ במועצה מורות חיילות .
אחריות – אילן שוורץ יקל"ר
לו"ז :מיידי



פעילות הפגה – יש לתכנן פעילות בשלושה מוקדים במועצה.
אחריות :רותם
לו"ז :מיידי



מכלול כ"א -יש להיות ערוכים עם רשימות כ"א ותיק מכלול להפעלה מידית.



אחריות – טלי בן דוד
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בטחון-צעד אחד לפני כולם!
לו"ז  :מידי

 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.
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