בטחון-צעד אחד לפני כולם!
 10מרץ 2016
ל' אדר א תשע"ו
סימוכין 243176:

לכבוד:
חברי ועדת מל"ח

הנדון :סיכום ישיבת ועדת מל"ח
בתאריך  10.3.2016התקיימה ישיבת ועדת מל"ח בנוכחות .יובל אנוך ,סגן ראש המועצה -אריאל הילדסהיימר,
מנכ"ל המועצה -איציק יוחנן ,נעמה שביט ,טלי בן דוד והח"מ.
להלן עקרי הדברים:
מצב בטחוני:
עקב המצב הבטחוני המתמשך יש להגביר ערנות.
נשיאת נשקים:
נתנה הנחייה לקב"טים ומורשי חתימה על נשיאת הנשקים .
משרד הפנים הקפיא את מתן אישור נשיאת נשק לחקלאים בעקבות שינוי החוק.
סיורים ותגבורים בשטחי המועצה ובמוס"ח:
סיור למוס"ח ולאתרי בניה בשטח המועצה ימשכו עד סוף מרס.
יש להמשיך לדווח לקב"ט המועצה סיורים.
יש לנתב את הסייר לגני יוחנן ולפתחיה לגנים החדשים )אתרי בנייה(.
סיורי מג"ב -המשך דיווח ביצוע יומי לסיורים בשטח המועצה.
תיקי מכלול:
בתיק מכלול החינוך יש התקדמות בנושא אישורי מתקני קליטה ע"י משרד הבריאות.
ביקורת מוכנות לחירום:
בתאריך  31.10.2016תתקיים ביקורת מוכנות לחירום משולבת פקע"ר רח"ל .יש לרענן את תיקי המכלול ולוודא
כי אין פערים פתוחים.
צופרים:
בעקבות תרגיל מוס"ח ארצי שהתקיים ב  15.2.2016בוצעה ביקורת צופרים ובה הוחלט כי אין פערי צפיריה .
יש להוציא מכתב נוסף לפקע"ר בנושא פערי צפירה קיימים.
אחריות :אליק מגורי
לו"ז 31.4.2016:
ישובי המועצה בקו ה: 40 -
יש לקבל בכתב אישור מפקע"ר בנושא ישובי קו ה 40 -לגני יוחנן ולכפר בילו.
אחריות :אליק מגורי
לו"ז31.4.2016 :
כתבי מינוי:
יש להוציא כתב מינו לכרמית מחליפתו של ארז מויאל ,למכלול החקלאות.
לוודא שלכל ממלאי התפקידים יש כתב מינוי.
אחריות :טלי בן דוד
לו"ז 31.4.2016 :
מקלטים במועצה :הועלתה לאתר המועצה מפת מקלטים בישובי המועצה ,
יש לעדכן את תושבי המועצה בנושא.
אחריות :אליק מגורי
לו"ז :מיידי
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היערכות לחירום:
בהמשך להיערכות המועצה לחירום  ,יצאה המועצה לרכש מיכלי מיים נוספים לחירום ונוסף התקבל מכשיר קשר
ברק כתום מרשות חירום לאומית עבור מרכז הפעלה ,בעתיד הקרוב נקבל מכשיר נוסף .
מחסן חירום :
מחסן חירום נוסף יבנה בישוב בית חשמונאי.
בברכה,

העתקים,
פטר וייס ,ראש המועצה
יובל אנוך ,סגן ראש המועצה
אריאל הילדסהיימר ,מנכ"ל המועצה
מנהלי מכלולים

רחל בוקובזה
מזכירת מח' בטחון

