מועצה אזורית גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL

בטחון-צעד אחד לפני כולם!
א' אלול תשע"ד
27/08/2014
סימוכין176867 :

לכבוד:
לוח תפוצה

נוכחים :יובל אנוך ,אריאל הילדסהיימר ,איתי פרס ,איציק יוחנן ,נעמה שביט ,עינת דרור ,אליק מגורי כהן ,מזל דמרי ,יוסי
הרשקוביץ ,רפי כהן ,אורי שמחה  ,זוהר פרץ ,דרור שפירה והח"מ.

הנדון :סיכום הערכת מצב נכון 28.8.2014
 .1להלן סיכום ועדת מל"ח אשר התקיימה בתאריך  28/08/2014בחדר הישיבות במועצה.
הוועדה עסקה בנושאים הבאים:
 המשך היערכות לקראת פתיחת שנה"ל ועדכונים שוטפים .
א .עיקרי דברים:
 עבודה בשגרת חירום.


זמינות ודריכות עובדי המועצה .

 הכנות לקראת פתיחת שנה"ל.
אליק-
 .1הנחיות מיגון – אין שינוים.
 .2יש להישאר זמינים ודרוכים.
 .3צוות מפיקוד העורף עורך בדיקות מיגון בכל בתי הספר.
יובל אנוך
 .1מודה לכולכם על המאמצים שנעשו בחודש וחצי האחרונים בנושא
החירום וההתארגנות במועצה.
 .2בסוף שבוע הבא במידה והמצב ישאר כפי שהוא – נקיים ישיבת
סיכום והפקחת לקחים.

סיכום ע"י אריאל
 יש להשאר בדריכות למרות הפסקת האש.

 .1מיגון מוסדות חינוך במועצה -לכל מוסדות החינוך הפורמאלי
והבלתי פורמאלי נמצא פתרון למרחב מוגן  .אך מדגיש כי במידה
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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ותחול הרעה במצב הביטחוני( העלאת כוננות) יש להיערך על פי
טבלת  -תמונת מצב מקלטים.
 .2הנחיות התגוננות -הנחיות פיקוד העורף לא השתנו על אף הפסקת
האש.
 .3תרגיל כניסה למרחב מוגן -גני ילדים -יש לוודא כי כל מוסדות
החינוך מבצעים את התרגיל ביום ה 1 -בספטמבר
אחריות  :אליק
לו"ז 1.9.2014
 .4תדריכים לנהגים – יש לוודא כי כל נהגי ההסעות כולל החינוך
המיוחד תודרכו בנוגע להתנהגות בזמן אזעקה.
אחריות  :רפי כהן ,דליה אוחנה
לו"ז -מיידי

 סיום מטלות -יש לדווח למחלקת בטחון כל יום על סיום מטלה,
החלטה ,שהועברה אליו מישיבת הערכת מצב -עד השעה 16:00
למחלקת בטחון.
אחריות :רחל מחלקת בטחון
לו"ז :שוטף
בברכה,
רחל בוקובזה.
מזכירת מחלקת בטחון
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