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 דתשע"  אב 'כה
24/08/2014 

 176419סימוכין: 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

  הרשקוביץ,  יוסי  מזל דמרי, ,אליק מגורי כהן ,טלי בן דוד ,דרורה נבון ,רחלי גרינמן אריאל הילדסהיימר, ,יובל אנוך נוכחים:

 הח"מ., שי גרברג   ואיתי  פרס, רפי   כהן,  יוסי סגל, אורי שמחה , זוהר פרץ,אילן שוורץ ,דרור שפירה

 

  20148.42.הערכת מצב נכון  סיכום הנדון:                            

 בחדר הישיבות במועצה. 24/08/2014בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים     

 . "שגרת חירום"בעקבות המשך הלחימה בדרום חוזרים לעבודה ב .א

 :יםעיקרי דבר .ב

 ."חזרה לעבודה ב"שגרת חירום 

   זמינות ודריכות עובדי המועצה. 

  פתיחת שנה"ל.הכנות לקראת 

 :אנןך יובל

 יש להישמע להוראות הבטיחות והוראות פקע"ר בנושא התגוננות. .1

בעת הזעקה הנהג עוצר  -מחדד את הנחיית פקע"ר בנושא הסעות תלמידים .2
כופפים מתחת לגובה החלונות בזהירות בשולי הדרך, פותח דלתות הילדים מת

 דקות. אין לצאת מהאוטובוס. 10וממתינים 

 .1.9.2014 -תחילת שנה"ל  תפתח כסדרה ב .3

 פתיחת שנה"ל מחייבת אותנו  לערנות והערכות בהתאם. .4
 

  -אליק
 . ק"מ 40-אין שינוי מקו ה –הנחיות מיגון  .1

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

 איש. 1000קיום אירועים עד  .4

 התקיים כנס גננות ובו נתנו הנחיות לגננות ולסיעות בנושא מיגון  . .5
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 סיכום ע"י אריאל

 
 :לקראת פתיחת שנה"ל  יש לבצע מס' פעולות

 .בנושא מיגון -, הפורמאלי והבלתי פורמאלימיפוי של כל מוסדות החינוך .1
 תלמידים ופער במיגון.ם, מס' ויש להכין טבלה מפורטת מיק                       

יש לאשר זאת מול מהנדס ,במוסדות בהם אין מיגון תיקני ונמצא פיתרון 
 המועצה איתי פרס.

 ., איתי: איציק יוחנן, אליק, דרורה, זוהראחריות
 מיידי – לו"ז

 
סעים ייש לתכנן את ליווי הה -לכל מסגרות החינוך במועצה םהיסעיי וליו .2

, עדיפות לבתי ספר  גת בתי הספרעפ"י הנה ,בתחילת שנה"ל 
 .יסודיים

 אין לקיים את החוג.–בהעדר  פתרון למיגון  -חוגים
 וים בהסעות.ומתבקש לסייע ככל שניתן להורים המל -רפי כהן

 ., רפי כהןרחלי גרינמןאיציק יוחנן, : אחריות      
 .מיידי : לו"ז      

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

 ., רפי כהן: אליק, איציקאחריות
 28.8.2014לו"ז : 

 
 .לפני תחילת שנה"ל  )בתי ספר( יש להוציא אגרת להורים –גרת להורים א .4

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

 
מהו היכן נמצא מרחב מוגן ו יש לקיים תדריך -משפחתונים ומועדוניות .5

במידה ואין מרחב תיקני למנהלות  "הכי מוגן שיש" למנהלות  המקום
 הצהרונים, משפחתונים ומועדוניות.

 : דרורהאחריות
 לו"ז: מיידי

 ערכות לפתיחת שנה"ל יבנושא ה – 25.8.2014: ישיבה של מחלקת החינוך .6
 .יש להגיע לישיבה ולהציג את הנתונים של ההסעות למוסדות החינוך -רפי

 .רחלי, רפי כהן :אחריות
 25.8.2014לו"ז 
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 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.      

 מזכירת מחלקת בטחון


