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 התשע" שבטטו 
04/02/2014 

 196294סימוכין: 
 :לכבוד  
 ,לוח תפוצה  

יוסי  דמרי, מזל ,אליק מגורי כהןאיציק יוחנן,   אריאל הילדסהיימר, ,יובל אנוך :נוכחים

 והח"מ.דרורה נבון  הרשקוביץ,

. 

 

 אויר מעקב אחר מטלות מביקורת רח"ל, צוק איתן ופגעי  מזג ה –סיכום ישיבה הנדון:           

 . 04/02/2015בתאריך  מהתקייהועדת מל"ח אשר להלן סיכום  .1

 :הוועדה עסקה בנושאים הבאים     

  ביקורת כו"כ ופגעי  והפקת לקחים ממבצע "צוק איתן"  ליקוייםומעקב אחר תיקון ,

 מזג האוויר.

 שוטף 

 :עיקרי דברים .א

  ממבצע   טלותוסטטוס מדיון בנושא הפקת לקחים לכל מנהלי המכלולים הועבר סיכום

 , לטיפול מנהל מכלול כל אחד בתחומו.ביקורת רח"ל ופגעי מזג האויר"צוק איתן" 

 

 :קב"ט המועצה הציג את הפערים הר"מ 

 פגעי מזג האויר 

 כללי מועצה 

 .מתואם עם אבי דגן להשלמת הפער -קיים פער של מזרנים לחירום

 : אליקאחריות

 מיידי :לו"ז 

 

 ביקורת רח"ל      

 נוךמכלול החי: 

 סיום העברת תיק פס"ח לתיק מכלול החינוך בפורמט החדש. .1

 (12.2.2015יש לתאם מול עמיר יצחק פ.ע. בנוגע לפורמט החדש.) נקבעה פגישה  .2
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לא קיים) נדרש ממנהלת מכלול אוכלוסיה להעביר שמות של צוות  -צוות התערבות .3

 התערבות למכלול החינוך(

 : דרורה נבון אחריות

 : מיידילו"ז

 אוכלוסיה מכלול: 

התקיימו שתי פגישות עם איריס ממשרד הבריאות הכנת התיק  –תיק בריאות  .1

 לקראת סיום .

 24.2.2015 -נקבעה פגישה לאישור התיק ב .2

 מכלול הנדסה: 

יש להכין את תיק המים על פי פורמט חדש.)נקבעה ישיבה עם רקפת מנהלת מח'  .1

 תשתיות(

 2015יצא ברכש שנ"ע  -מיכלי דלק .2

 ק אחריות: אלי

 לו"ז: רבעון ראשון

 מכלול חקלאות: 

 עדכון מפות: עדיין לא התקבלו מפות עדכניות ממשרד החקלאות ממשיך לעבוד .1

 עם מפות ישנות עד לפרסומם של מפות חדשות ממשרד החקלאות.             

 מכלול מידע לציבור: 

הוחלט בישיבה כי מרסל תהייה  למנהלת מכלול מידע לציבור,) 2הוצאת כתב מינוי למס' 

 (2מס' 

 : טלי בן דודאחריות

 : מיידי    לו"ז

 צוק איתן 

 כללי 

    עדיין קיים הפער –צופרים  .1

 טרם התקבלה תשובתך לנושא. –יש לשלוח מייל מסמך נוסף לאל"מ יאיר ברקת 

 מחלקת בטחון אחריות:      

 לו"ז מיידי
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  וכנית עבודה שנתית של כל מכלול ביצוע להכניס לתהקב"ט ממליץ  –רענון תיקי מכלול

 .אחת לחצי שנהרענון 

 באחריות מחלקת בטחון לוודא כי כל התיקים מרועננים  -בדיקת רענון תיקי מכלול

 וחתומים כל חצי שנה

 חינוך 

 נקבע כי תלמידי י"ב יגויסו למשימה -מלוים בהסעים בזמן חירום .1

 סעיםיללווי בה יש להכניס לפק"ל חירום את נושא גיוס תלמידי י"ב .2

 אליק -אחריות

 : מיידילו"ז

 חקלאות 

 כרשות אין לנו מענה לנושא.–נטישת עובדים זרים 

 מידע לציבור 

 הכשרות ותרגילים: ביולי יערך השתלמות למוקדניות

 ) מנהלת מגלול נשלחת להשתלמות( 20.5.2015 –הכשרה למערכת מידע לאומית 

 :הנדסה 

 לא סגור מבחינת פקע"רעדיין  -טיפול בנפילת טילסוגיית ה

 

 

 

                  

 

 רחל בוקובזה.      

 מזכירת מחלקת בטחון


