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בטחון-צעד אחד לפני כולם!
ד' אב תשע"ד
31/07/2014
סימוכין174411 :

לכבוד:
לוח תפוצה

נוכחים :יובל אנוך ,אריאל הילדסהיימר ,רחלי גרינמן ,דרורה נבון ,טלי בן דוד ,אליק מגורי כהן ,מזל דמרי ,אולין שנקר ,רותם
אלקובי ,רונן טל זוהר פרץ,סימה לוי ,יוסי הרשקוביץ ,יוסי סגל ,אילן שוורץ -יקל"ר והח"מ.

הנדון :סיכום הערכת מצב נכון 31.7.2014
 .1להלן סיכום ועדת מל"ח אשר התקיימה בתאריך  31/7/2014בחדר הישיבות במועצה.
הוועדה עסקה בנושאים הבאים:
א .עדכון הערכת מצב .
ב .עיקרי דברים:
 המועצה ממשיכה לעבוד בנוהל "שגרת חירום" 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.
 יש להשאר זמינים וערניים גם בסופ"ש.
אליק -אין שינוי במדיניות המיגון.
אילן -יקל"ר
מורה חיילת תגיע למועצה ביום א' הקרוב.
מתחילת שבוע הבא המועצה תקבל רק  2מאלשחיות.
יש לשמור על ערנות ודריכות.
רחלי-
סתריה קיבלו את המבנה המוגן ( בבי"ס גוונים) לטובת הפעלת פעוטון.
מזל -בוצע תיגול לחלק ממוקדניות ,לחלק השני יבוצע בהמשך.
רונן טל-
הונחתי ע"י איתי פרס לגבי הפעלת המכלול בחירום.
דרורה-
פניה אחת בנושא שמרטפית -טופל .
פעילות הפגתית רגשית -נבדק מול מ.א .ברנר( קיבלו כספים לטובת הנושא).
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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ביררתי מול משרד הרווחה אך התשובה שניתנה היא :מיועד לישובים בטווח של .0-40
שפ"ח – לתושבים ,מוכן להפעלה קבוצתית להורים ובנות זוג לחיילים שגוייסו.
להציע את הנושא ביום א' ליו"ר ישובים צח"י בישיבה.

סיכום ע"י אריאל
 יש להמשיך להיות זמינים ומוכנים .
 מכלול הנדסה ותשתיות -רונן טל מחליף זמנית את מנהל המכלול ומס'  2שלו.
יש לעבור על הנוהל של מכלול הנדסה ,לוודא שאתה מכיר את הפעולות בעת נפילת טיל,
מספרי טלפונים של בעלי התפקידים בעת נפילה וחילוץ -שיהיו בהישג ידך.
אחריות – רונן טל.
לו"ז -מיידי
 רותם  -יש לבצע חפיפה עם חיים  ,במידה ותגויס.
אחריות :רותם
לו"ז :מיידי
 מחלקת חינוך -יש להיערך לבקשות של ישובים לקבלת מבנה מוגן לטובת הפעלות
חינוכיות.
אחריות :איציק יוחנן
לו"ז  :מיידי
 הפגה רגשית -לפנות בבקשה למשרד הרווחה בתמיכה למועצה בהפעלת הפגה.
אחריות  :דרורה
לו"ז  :מיידי
 גיוס – בעלי תפקידים בחירום
יש להגיש בקשה לולת"ם לביטול צו  8לבעלי התפקידים שקיבלו צו .8
אחריות :טלי בן דוד -אליק
לו"ז :מיידי
 ציוד הפעלה לשמרטפיה -יש להתארגן ולרכוש ציוד הפעלה לשמרטפיה.
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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 אחריות :זוהר פרץ
 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 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

