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 2017 מרס 09 

 293472סימוכין: 
 לכבוד:    
 
 לוח תפוצה   

  –מורחבת  סיכום ועדת מל"ח הנדון: 

 . ממצאי ביקןרת משולבת+ תרגיל פינוי משמר דוד

, לינוי כחלון ,רחלי משה אריאל הילדסהיימר, איתי פרס,  יובל אנוך, בנוכחות:הישיבה התקיימה 

אליק  ,עמית תואר אביגיל אנגלמן ,  סיגל דאי, , מזל דמרי, מןרחלי גרינ, מיכל עמירהשמואל הררי ,

 מגורי כהן והח"מ.

 

ממצאי ביקורת משולבת שנערכה , בנושא  מיוחדת  התכנסה ועדת מל"ח  2017במרס    09בתאריך  .1

 . ובתרגיל פינוי במשמר דוד 2016בדצמבר 

יד יש מה לשפר , יש לשמור אליק עבר על ממצאי הביקורת ,  בסך הכל הציון הוא טוב מאוד, תמ .2
 על הקיים, בנוסף העלה דגשים בנושא הביקורת:

 : הדגשיםלהלן עיקרי  .3

יש לתעד בתיק מכלול , ישיבות, סיכומים, תרגילים,  -אנחנו לא מספיק טובים   -תיעוד
 .יות וכ"ווהשתלמ

ה מודה לכל מנהלי המכלולים ולכל השותפים בהכנ -ציון טוב מאוד -רמת מוכנות המועצה
 לביקורת.

 . רח"ל תקבע פגישה עם דליה אוחנה לבניית תיק תחבורה על פי פורמט  -נושא הסעים
אנחנו לא במוכנות מלאה מבחינת צח"י ישובים , אך בהתקדמות  מלאה   -הכשרת צוותי צח"י

 להכשרה ע"פ תוכנית עבודה מחלקת בטחון.
 ה.: חשוב לצרף צוותי צח"י לתרגילי החירום של המועצתרגילים

: על כל מנהלי המכלולים להיות בקשר עם הרפרנטים ממשרדי קשר רציף עם משרדי הממשלה
 הממשלה ותעד פגישות.

על כל מכלול לגזור מתרחיש המועצה את סדר הפעולות במכלול שלו ולבנות סדר  –יחוס יתרחיש ה
 פעולות על פי התרחישים) רע"ד, ירי טילים(

. יקבעו פ"ע מנהל מכלול 10.9.2017עד  הליקוייםם את כל : יש לסיימעקב עחר טיפול בליקויים
 +קב"ט  לתוכנית לתיקון הפערים.

 : מנהלת מכלול כ"א רחלי משה נכנסה לתפקיד במקום טלי בן דוד.תפקידים חדשים 
 

 סיכום     -אריאל .4

 מעריך מאוד את עבודת מחלקת הבטחון ואת עבודת מנהלי המכלולים ובעלי התפקידים בחירום.

 קיבלנו ציון טוב מאוד, המטרה היא לשמור על הקיים ורק להשתפר.
עם לוח זמנים  בכל המכלוליםקב"ט המועצה יכין תוכנית עבודה לטיפול ולתיקון הליקויים 

 .סטטוס וכ"ו
 .יש להציג את תוכנית העבודה וסטטוס טיפול בישיבה הבאה של ועדת מל"ח

 דמת הוחלט לבצע תרגיל פינוי ישובבעקבות אירועי השנה הקותרגיל פינוי ישוב: 
 בתרגיל זה יתורגלו צוותי הצח"י , כב"ה ורפואה.

 .קיום סדר פעולות, משמעיות לפיני ישובמטה המועצה :
 דגשים נדרשים לתרגיל: 

 חפ"ק המועצה
 העברת מידע
 תמונת מצב
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 קיום הערכת מצב במרכז הפעלה. -מכלולים
 .וליםאיסוף נתונים ובחינת קשר גומלין בן המכל

 מנהל מכלול לתיקון הליקויים+קב"ט פ"ע : 
 .: הצגת תיקון הליקוייםועדת מל"ח הבאה 

 
 

 
 בברכה,     

 
 רחל בוקובזה                                                          

 מזכירת מחלקת בטחון                                                           
 

 
 העתקים:

 פטר וייס, ראש המועצה
 נוכחים                   
 מנהלי מכלולים                   


