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בטחון-צעד אחד לפני כולם!
כו' תמוז תשע"ד
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סימוכין173544 :

לכבוד:
לוח תפוצה

נוכחים :יובל אנוך ,אריאל הילדסהיימר ,גילה בובליל ,דרורה נבון , ,טלי בן דוד ,אליק מגורי כהן ,יוסי הרשקוביץ  ,מזל דמרי ,זוהר פרץ,
רותם אלקובי , ,מרסל עמירה ,חיים אלטמן ,שפירא דרור -ס .יקל"ר ,שי  -פקע"ר אסף אבני -פקער – הח"מ.

הנדון :סיכום הערכת מצב נכון 24.7.2014
 .1להלן סיכום ועדת מל"ח אשר התקיימה בתאריך  24/7/2014בחדר הישיבות במועצה.
הוועדה עסקה בנושאים הבאים:
א .עדכון הערכת מצב .
ב .עיקרי דברים:
 המועצה ממשיכה לעבוד בשגרה ועל פי הנחיות פיקוד העורף.
 יש להקפיד ולהישמע להנחיות פקע"ר להישאר  10דקות במרחב מוגן.
 יש להקפיד על ביצוע תרגילים למרחבים מוגנים במקומות בהם יש עדיין קייטנות
ופעילויות.
 זמינות העובדים ,יש להשאר זמינים וערניים.
דרורה  -קן פתוח -שתי פניות אשר טופלו במקום.
נושא הפעלת הילדים בתוכנית לימודים מרחוק -יש להעלות לאתר האינטרנט את הפעילויות
של הילדים ( לינקים).
אחריות :איציק יוחנן.
לו"ז :מיידי
לוודא כי פרסום של הגל השקט  AM 531מעודכן גם באתר המועצה
אחריות :מרסל עמירה
לו"ז" :מיידי
יקל"ר -התקבלה הצעה מפיקוד העורף להדרכות לפי סוגי אוכלוסיה למועצה.
יוסי הרשקוביץ -עובדים זרים ,יצאה הנחייה לגבי עובדים זרים בטווח של  0-40ק"מ כי אין
להעסיקם  ,אנחנו ממשיכים בשגרה עד לקבלת הנחיה חדשה.

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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סיכום ע"י אריאל
 יש להמשיך להיות זמינים ומוכנים לכל תרחיש( בפרט בסופ"ש).
 הדרכות של פקע"ר – מציע לבצע הדרכה במועצה ליו"ר צח"י ,והדרכה למוקדניות)
את ההדרכה לחברי צח"י יש לקיים במועצה.
אחריות :אליק +קרולינה.
לו"ז -מיידי.
 כינוס יו"ר צח"י -אתמול היה כינוס של יו"ר צח"י ומנהלי מכלולים ,הייתה התייצבות
מכובדת מאוד  ,המפגש טוב היה וחשוב .
מתוך הישיבה הועלו מס דברים לטיפול:
 הצורך בזימון ובקשר עם צח"י ויו"ר ועדים בתחילת המערכה .
 עדכון תושבים לגמי מיקום מקלטים ,ופערים.
 פניה לבנות זוג ,הורים ,ומשפחות שיקיריהם גויסו או מגויסים לצה"ל.
טיפול בפערים שהוצגו:
 .1יש לקיים אחת לשבוע פגישה עם יו"ר צח"י סוף שבוע) .
יש להוציא בכתב סטטוס הערכת מצב אחת לשבוע ( תחילת שבוע).
אחריות -מחלקת בטחון.
 .2מפת פריסת מקלטים בישובים -יש לחשוב איך עושים זאת ( .ניתן לבדוק מול
רשויות אחרות .
אחריות קב"ט המועצה
 .3יש להעלות לאתר פניה לכל מי שיש לו יקיר בצבא ,וצריך עזרה בנושא חרדה
והרגעה.
אחריות :דרורה +מרסל
לו"ז מיידי
 אתר המועצה -יש להעלות לאתר המועצה ולדברר את הפעילויות שנעשו ביוזמת המועצה
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( נוער ,לימוד מרחוק כולל הזמנת התושבים לפעילויות הנוער שיתקיימו היום ובימי א+ב
בשבוע הבא.
אחריות :מרסל +חיים אלטמן
לו"ז :מיידי

 נוהל טיפול במקרה של הרס :הנוהל חודד וטופל לאחר ישיבה מסודרת עם יובל ,אריאל,
איתי שגיא ואליק.

 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

רחל בוקובזה.
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