
 מועצה   אזורית   גזר       
GEZER REGIONAL COUNCIL 

 

 צעד אחד לפני כולם!-בטחון                        

נון  כפר שמואל -פר ביל"ו  כפר בןבית חשמונאי  בית עוזיאל  גני הדר  גני וחנן  חולדה   יד רמב"ם  יציץ  ישרש כ

 ליח משמר איילון משמר דוד נוף איילון נען נצר סרני סתריה עזריה פדיה פתחיה רמות מאיר שעלבים כרמי יוסף מצ

 08-9247650.פקס 08-9274024, טלפון  99789משרדי המועצה בבית חשמונאי 

 

 דתשע"  אב 'כה
21/08/2014 

 176176סימוכין: 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

אליק מגורי  ,עמירהמרסל  ,טלי בן דוד ,דרורה נבון ,רחלי גרינמן חיים אלטמן,אריאל הילדסהיימר, ,יובל אנוך פטר וייס, נוכחים:

ן ירע"ן אוכלוסיה, קר -קרולינה אנג'ל יקל"ר, - יוסי סגל, אל"מ יאיר ברקת, אילן שוורץ יוסי הרשקוביץ,שגיא דגן,  מזל דמרי, ,כהן

 הח"מ.ו   , דרור שפירה,שי גרברג קבטיקה

 

  20148.21.הערכת מצב נכון  סיכום הנדון:                            

 בחדר הישיבות במועצה. 21/08/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים     

 .משך לחימה בדרום ה .א

 עיקרי דברים: .ב

 ."חזרה לעבודה ב"שגרת חירום 

 ר סקירה על המצב הבטחוני בדרום ובכלל .אל"מ יאיר ברקת העבי 

   להישאר זמינים ודרוכיםיש. 

 .פתיחת שנה"ל תפתח כסדרה 

 :אנןך יובל

המועצה חזרה מחופשה מרוכזת  שבהלכה המצב הביטחוני לא השתנה ולכן  .1
 ד במצב של "שגרת חירום".אנחנו חוזרים לעבו

 .1.9.2014 -תחילת שנה"ל  תפתח כסדרה ב .2

 פתיחת שנה"ל מחייבת אותנו  לערנות והערכות בהתאם. .3
  -אליק

 . חירום חזרה לשגרה .1

 הלחימה מתמשכת. .2
 יש להישאר זמינים ודרוכים. .3

  
 

 אל"מ יאיר ברקת
 .העביר סקירה על המצב בדרום .1

 היום לראשי ערים.העביר את עיקרי דברים מישיבה שנערכה  .2

  1.9.2014 -שנה"ל תפתח ב .3

 בבתי הספר יהיו אנשי כוחות הבטחון שיהוו תחושת בטחון במוסדות החינוך.  .4

 הערכה כי נמשיך בלחימה גם בשבוע הבא, צה"ל נערך לכל אפשרות. .5
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מודה לכל העוסקים במלאכה , על עבודה ועל כל הפעילות שמבוצעת במועצה  .6
 !ישר כח!   . בנושא החירום

 
 פטר וייס
 מודה לאל"מ יאיר ברקת על השתתפותו בהערכת מצב של המועצה. .1

מודה גם לכל אנשי פיקוד העורף שמלוים אותנו מתחילת המערכה, לרמ"ט   .2
 .על עבודה נפלאה ומנכ"ל המועצה ובכלל לכל העוסקים במלאכה

3.  
 חיים אלטמן

 .מבקש לדעת מה קורה עם גנ"י ללא מיגון בפתיחת שנה"ל .1
 

 -יר ברקתאל"מ יא
 מבוצעת חשיבה ויצאו הנחיות מסודרות בנושא המיגון במוסדות החינוך.  .1

 תהייה הערכות ונציגות של הצבא במוסדות החינוך . .2

וי וליווי בהסעות התלמידים ,יש להוציא בקשה לפקע"ר לחייל/ת ללי .3
 יחד עם מלווה מטעם המועצה. םההיסעי

 
 

 סיכום ע"י אריאל
 

 לקראת פתיחת שנה"ל  יש לבצע מס' פעולות:
 .בנושא מיגון מיפוי של כל מוסדות החינוך .1

 יש להכין טבלה מפורטת מיקם, מס' תלמידים ופער במיגון.                       
 : איציק יוחנן, אליק, דרורה, זוהר.אחריות

 מיידי – לו"ז
 

סעים בתחילת יהיש לתכנן את ליווי ה -ולחוגים י הסעים לתלמידיםוליו .2
 להיעזר בועדי הורים בלויו. –שנה"ל 

 רחלי גרינמן.איציק יוחנן, : אחריות      
 .מיידי : לו"ז      

 
 יש לקבוע תדריך לנהגים, לסגל ולמלווים בהיסעים. -תדריכים  .3

 : אליק, איציק.אחריות
 26.8.2014לו"ז : 

 
רת יש להוציא הודעה לתושבים בנושא שג  -smsהודעה לתושבים  .4

 חירום, פעילות הפגה וכ"ו.
 : חיים אלטמןאחריות

 לו"ז:" תחילת שבוע
 

 
 

 יש לקבוע ישיבה עם היו"רים . – ישיבה עם יו"ר ישובים ויו"ר צח"י .5
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 : רחל בוקובזהאחריות 
 לו"ז מיידי 

 להוציא אגרת על המצב הבטחוני ליו"ר צח"י -איגרת לצח"י .6
 אליק מגורי כהן – אחריות

 מיידי – לו"ז
 לוודא שכל המערכות עובדות טלפונים, מוקד, ניידים  -הפעלה מרכז .7

 קליטה.
 זל דמרי, יוסי סגל.: מאחריות

 מיידי :לו"ז
 יש להוציא הודעה לעובדים על חזרה לעבודה בשגרת -הודעה לעובדים .8

 .חירום  
 : טלי בן דודאחריות

 מיידי:לו"ז
 .יש להוציא אגרת להורים לפני תחילת שנה"ל  –אגרת להורים  .9

 איציק יוחנן, רחלי גרינמן, אליק מגורי כהן.: אחריות
 : עד סוף שבוע זה. לו"ז

 

 יש לדווח למחלקת בטחון כל יום על סיום  מטלה, -סיום מטלות 

 16:00עד השעה  -שהועברה אליו מישיבת הערכת מצב החלטה, 

 למחלקת בטחון.

 : רחל מחלקת בטחוןאחריות      

 : שוטףלו"ז       

 

 בברכה,

 

 רחל בוקובזה.      


