מועצה אזורית גזר
GEZER REGIONAL COUNCIL

בטחון-צעד אחד לפני כולם!
ג' טבת תשע"ה
25/12/2014
סימוכין189902 :

לכבוד:
לוח תפוצה,
נוכחים :יובל אנוך ,אריאל הילדסהיימר ,טלי בן דוד ,שגיא דגן ,רחלי גרינמן ,אליק מגורי
כהן ,מזל דמרי ,יוסי הרשקוביץ ,דרורה נבון רעות שגיא והח"מ.
.
הנדון :סיכום ישיבה – ישום לקחים ממבצע "צוק איתן"
 .1להלן סיכום ועדת מל"ח אשר התקיימה בתאריך . 25/12/2014
הוועדה עסקה בנושאים הבאים:
 הצגת סרטון "מספרים" מבצע צוק איתן
 תוכנית עבודה -לשנ"ע  – 2015על פי רח"ל
 מעקב אחר תיקון ומעקב אחר ליקויים והפקת לקחים ממבצע "צוק איתן"
 שוטף
א .עיקרי דברים:
 לכל מנהלי המכלולים הועבר סיכום דיון בנושא הפקת לקחים ממבצע "צוק איתן"
וסטטוס מטלות ,לטיפול מנהל מכלול כל אחד בתחומו.

 נקבע מועד חדש לועדת מל"ח בו יוצגו הפערים וישום הלקחים לשלושה נושאים ע"י מנהלי
המכלולים:
 .1ביקורת רח"ל
 .2פגעי מזג האויר -היערכות המועצה למצבי מזג אויר קיצון
 .3הפקת לקחים ממבצע "צוק איתן"
 תוכנית עבודה לשנ"ע  – 2015יתקיימו שלושה מופעים יש לשריין יומנים:
 16 .1פברואר  – 2015תרגיל מוס"ח ארצי במתווה רעידת אדמה
 .16 .2מרס  2015השתלמות לכלל בעלי התפקידים ומספרי  '2בחירום
 27 .3אפריל  2015תרגיל לעובדי המועצה – נפילת טיל( יש לשריין יום
שלם יתכן ויתורגל גם מעבר לשעות העבודה).
 31 .4מאי עד  4יוני  – 2015תרגיל ארצי -נקודת מפנה ""15
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
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 .5במהלך חודש יוני –יולי יתבצע ריענון ועדכון לתיקי מכלול.
 מטלות:
 יש לבצע פ"ע בן קב"ט למנהל מכלול לפני הישיבה הבאה( )25.12.2014ולוודא ביצוע מטלות
משלושת האירועים( צוק איתן ,פגעי מזג אויר ,ביקורת רח"ל)
אחריות  :אליק
לו"ז 18.1.2015:
 תיקון ליקויים משלושת האירועים הר"מ.
אחריות :מנהלי מכלולים
לו"ז 24.1.2015
 יש להגיע לישיבה הבאה(  )25.1.2015עם שלושת הסיכומים עם סטטוס טיפול.
אחריות :מנהלי מכלולים

רחל בוקובזה.
מזכירת מחלקת בטחון

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

