
צעד אחד לפני כולם!-בטחון      

2018דצמבר,  30
"ב טבת, תשע"טכ

386427סימוכין: 

   לכבוד:

  לוח תפוצה

. 30/12/2018רבעונית סיכום ועדת מל"ח הנדון:    

1. בתאריך 30  דצמבר  2018  התכנסה ועדת מל"ח בנושא  הצגת מכלולים לראשת המועצה 

ומנכל"ית המועצה . 

2. הישיבה התקיימה בנוכחות: רותם ידלין , כרמל טל, איתי פרס, אביגיל  אנגלמן, רחלי משה , 

סיגל דאי ,שמואל הררי, מזל דמרי, כרמית גבע, יניר שמולביץ, בתחן פורת, שרלי שוורץ , 

יהודית דהן, סוזי אלבז, חגית פרלמן, רותם אלקובי והח"מ. 

לו"ז  ישיבת ועדת מל"ח 

מכלוללו"ז
ל/ת מנה

הצגת: מכלול

08:30-08:35 
חברי ועדת 

 התכנסותמל"ח

קב"ט 08:35-08:50
אליק מגורי 

פתיחה + הצגת תצורת עבודה בחירוםכהן

י אחריותמהצגת עץ מבנה ותחוסיגל דאיחינוך 08:50-09:00

09:00-09:10 
תשתיות 

י אחריותמהצגת עץ מבנה ותחואיתי פרסולוגיסטיקה

כלוסייהאו 09:10-09:20
אביגיל 
י אחריותמהצגת עץ מבנה ותחואנגלמן

י אחריותמהצגת עץ מבנה ותחומזל דמרימידע לציבור 09:20-09:30

י אחריותמהצגת עץ מבנה ותחורחלי משהכ"א 09:30-09:40

09:40-09:50 
חקלאות 

י אחריותמהצגת עץ מבנה ותחוכרמית גבעאיכו"ס

"סיגל דאי ,שמואל הררי, מזל דמרי, כרמית גבע, יניר שמולביץ, בתחן פורת, שרלי שוורץ , יהודית דהן, סוזי אלבז, חגית פרלמן, רותם אלקובי והח""מ.""1 . בתאריך 30 דצמבר 2018 התכנסה ועדת מל""ח בנושא הצגת מכלולים לראשת המועצה ומנכל""ית המועצה . 2 . הישיבה התקיימה בנוכחות: רותם ידלין , כרמל טל, איתי פרס, אביגיל אנגלמן, רחלי משה ,""הנדון: סיכום ועדת מל""ח רבעונית 30/12/2018 ."לוח תפוצהלכבוד:"30 דצמבר, 2018 כ""ב טבת, תשע""ט סימוכין: 386427"בטחון-צעד אחד לפני כולם! "לו""ז ישיבת ועדת מל""ח" "לו""ז"מכלולמנהל/ת מכלול 08:30-08:35"חברי ועדת מל""ח"התכנסות 08:35-08:50"קב""ט"אליק מגורי כהןפתיחה + הצגת תצורת עבודה בחירום 08:50-09:00חינוךסיגל דאיהצגת עץ מבנה ותחומי אחריות 09:00-09:10תשתיות ולוגיסטיקהאיתי פרסהצגת עץ מבנה ותחומי אחריות 09:10-09:20אוכלוסייהאביגיל אנגלמןהצגת עץ מבנה ותחומי אחריות 09:20-09:30מידע לציבורמזל דמריהצגת עץ מבנה ותחומי אחריות 09:30-09:40"כ""א"רחלי משההצגת עץ מבנה ותחומי אחריות 09:40-09:50"חקלאות איכו""ס"כרמית גבעהצגת עץ מבנה ותחומי אחריות



   
 צעד אחד לפני כולם!-בטחון      

 
3.  

 כל מנהל מכלול הציג עיקרי תחומי הפעילות שתחת אחריותו, סטטוס ופערים. •

 .ותסייע בקידום נושא ההיערכות לחירום  יהודית דהן תמונה כרמ"ט מל"ח •

 נקבע כי יש לאתר מקום עבודה חלופי לשמרטפיה בדגש על נושא המיגון. •

 גאנט להיערכות לביקורת משולבת יפורסם ע"י הח"מ. •

 
 

 
 

 
     בברכה,                                                          

  אליק מגורי כהן 
  קב"ט המועצה  

 
                                                         
                                                         

 
 
 

 העתקים:
 אילן שוורץ, יקל"ר

 נוכחים

"העתקים: אילן שוורץ, יקל""ר נוכחים""אליק מגורי כהן קב""ט המועצה"בברכה,"• גאנט להיערכות לביקורת משולבת יפורסם ע""י הח""מ." • נקבע כי יש לאתר מקום עבודה חלופי לשמרטפיה בדגש על נושא המיגון. "• יהודית דהן תמונה כרמ""ט מל""ח ותסייע בקידום נושא ההיערכות לחירום." • כל מנהל מכלול הציג עיקרי תחומי הפעילות שתחת אחריותו, סטטוס ופערים.  3 .בטחון-צעד אחד לפני כולם!




