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לכבוד:
לוח תפוצה

הנדון :סיכום ועדת מל"ח -הצגת סיכום תיקון ממצאי ביקורת משולבת .
הישיבה התקיימה בנוכחות :אריאל הילדסהיימר ,איתי פרס ,רחלי משה ,כרמית גבע ,גילה
בובליל  ,אביגיל סולימני  ,אביגיל אנגלמן  ,אליק מגורי כהן והח"מ.
 .1בתאריך  12ביוני  2017התכנסה ועדת מל"ח  ,בנושא סיכום ממצאי ביקורת משולבת
שנערכה בדצמבר .2016
 .2בעקבות ביקורת משולבת פקע"ר  +רחל שנערכה ב 12/17קבלנו מס' הערות לתיקון
ושיפור ברמת המוכנות לחירום על פי מכלולים.
 .3בעקבות כך הוכנה טבלה ובה ליקויים לטיפול על פי מכלולים עם סטטוס ולו"ז לביצוע
התיקונים .
 .4מנהלי המכלולים השיבו בחוזר סטטוס תיקון הליקויים –
 מחלקת תשתיות הוארך הלו"ז ל 30.7.2017
 מחלקת חינוך הוארך הלו"ז ל 30.6.2017
יתר המכלולים בוצע כנדרש.
 .5להלן עיקרי הדגשים :
תיעוד -אנחנו לא מספיק טובים  -יש לתעד בתיק מכלול  ,ישיבות ,סיכומים ,תרגילים,
השתלמיות וכ"ו.
עדכון ורענון נהלים -על פי הנוהל כל עדכון שיש המהלך השנה יש לתייקו בתיק ולציין
בדף העדכונים תאריך ביצוע העדכון .
יש להקפיד לרענן את התיק אחת לחצי שנה.
מענה לתרחיש היחוס  -על כל מנהלי המכלולים לגזור מתרחיש היחוס של המועצה
ולהכין ברמת המכלול על פי משימה לו"ז ואחריות ביצוע בירי טילים וברעידת אדמה.
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עדכונים שוטפים:
מחר  13.6.2017יתקיים תרגיל חירום לאומי -רעידת אדמה.
כלל עובדי המועצה יתרגלו יציאה למרחב פתוח – רעידת אדמה בשעה  , 10:05לא תשמע
אזעקה -יוכרז במגפון על תחילת התרגיל.
בתאריך  – 17.7.2017המועצה תתרגל תרגיל חירום -פינוי ישוב( משמר דוד)
על כל מנהלי המכלולים מס'  2ובעלי תפקידים עיקריים בחירום חובת השתתפות
בתרגיל.
לו"ז ומיקום יפורסם בהמשך.....
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העתקים:
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