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בתאריך 2  ביולי  2018  התכנסה ועדת מל"ח אחת לרבעון עפ"י תוכנית עבודה שנתית.  

1. הישיבה התקיימה בנוכחות: יובל אנוך, אריאל הילדסהיימר, סיגל דאי, אביגיל  אנגלמן, מזל 
דמרי, שמואל הררי, כרמית גבע ,אליק מגורי כהן והח"מ.

2. להלן  מס' עדכונים ע"י קב"ט המועצה: 

        קבלת מערכות רשת מוצפנות לשיפור וקידום מוכנות לחירום במועצה   

1. מערכת רשת פנימית מוצפנת לשע"ח 

2. מערכת  וידאו קונפרנס – שיחה הנערכת באמצעות שימוש בווידאו במעגל סגור ואמצעי 

תקשורת שמע כתחליף למפגש פנים אל פנים )לחיבור ושיתוף עד 75 איש(.

3. מערכת קשר שתתוקצב ע"י משה"פ – לתקשורת בעת חירום.

:שריפות

הקיץ החל  ויש להיערך לשריפות. 
 בלוני תבערה – בלוני התבערה הגיעו גם לאישור שורק – הבלונים שמופרחים מעזה מגיעים למרחקים.

החשש הגדול הינו שאת בלוני התבערה יפריחו מהגדה בזמן שיש רוחות מזרחיות  לתוך ישראל – דגש על 
ישובים שעלבים ונוף איילון. 

מוכנות למלחמה בחודשי הקיץ

התפישה של פקע"ר להזרים שקט בדרום. 
 קב"ט המועצה הוציא ריענון לכלל הישובים בנושא ואימון לצוותי כב"ה ישוביים.

הקב"ט יעביר הודעה לגבי נוהל שריפות למנהלי המכלולים , כל מנהל יגזור מהנוהל את הנושאים 
שרלוונטיים למכלול שלו. 

ביקורת כב"ה- בוצעה ביקורת במוסדות החינוך ועברה בהצלחה. 

 מבקשת לבצע תדריך והנחיות למוקדניות בנושא מתן מענה לתושב בזמן שריפה. -מזל דמרי

 מצב המקלטים ?מה  -ךויובל אנ

 מבוצע בימים אלו אחזקת מקלטים ע"י קבלן אחזקת מקלטים. -אליק

קיימים מס' ישובים שהחליטו שאת אחזקת המקלטים יבצעו בעצמם- נמסר לישובים כי יש לטפל 

במקלטים עפ"י נוהל אחזקת מקלטים של פקע"ר ובתיקונם על פי ביקורות שבוצעו במקלטים ע"י 

פקע"ר. 

 בברכה,
רחל בוקובזה 

מזכירת מחלקת בטחון
העתקים: 

פטר וייס, ראש המועצה
 נוכחים

נוכחיםרחל בוקובזה מזכירת מחלקת בטחון העתקים: פטר וייס, ראש המועצה"במקלטים עפ""י נוהל אחזקת מקלטים של פקע""ר ובתיקונם על פי ביקורות שבוצעו במקלטים ע""י פקע""ר."קיימים מס' ישובים שהחליטו שאת אחזקת המקלטים יבצעו בעצמם- נמסר לישובים כי יש לטפל"אליק- מבוצע בימים אלו אחזקת מקלטים ע""י קבלן אחזקת מקלטים."יובל אנוך- מה מצב המקלטים ?מזל דמרי- מבקשת לבצע תדריך והנחיות למוקדניות בנושא מתן מענה לתושב בזמן שריפה."התפישה של פקע""ר להזרים שקט בדרום. קב""ט המועצה הוציא ריענון לכלל הישובים בנושא ואימון לצוותי כב""ה ישוביים. הקב""ט יעביר הודעה לגבי נוהל שריפות למנהלי המכלולים , כל מנהל יגזור מהנוהל את הנושאים שרלוונטיים למכלול שלו. ביקורת כב""ה- בוצעה ביקורת במוסדות החינוך ועברה בהצלחה."מוכנות למלחמה בחודשי הקיץהקיץ החל ויש להיערך לשריפות. בלוני תבערה – בלוני התבערה הגיעו גם לאישור שורק – הבלונים שמופרחים מעזה מגיעים למרחקים. החשש הגדול הינו שאת בלוני התבערה יפריחו מהגדה בזמן שיש רוחות מזרחיות לתוך ישראל – דגש על ישובים שעלבים ונוף איילון.שריפות:"תקשורת שמע כתחליף למפגש פנים אל פנים )לחיבור ושיתוף עד 75 איש(. 3 . מערכת קשר שתתוקצב ע""י משה""פ – לתקשורת בעת חירום.""קבלת מערכות רשת מוצפנות לשיפור וקידום מוכנות לחירום במועצה 1 . מערכת רשת פנימית מוצפנת לשע""ח 2 . מערכת וידאו קונפרנס – שיחה הנערכת באמצעות שימוש בווידאו במעגל סגור ואמצעי""בתאריך 2 ביולי 2018 התכנסה ועדת מל""ח אחת לרבעון עפ""י תוכנית עבודה שנתית. 1 . הישיבה התקיימה בנוכחות: יובל אנוך, אריאל הילדסהיימר, סיגל דאי, אביגיל אנגלמן, מזל דמרי, שמואל הררי, כרמית גבע ,אליק מגורי כהן והח""מ. 2 . להלן מס' עדכונים ע""י קב""ט המועצה:""הנדון: סיכום ועדת מל""ח 2.7.2018"לכבוד: לוח תפוצה3 יולי, 2018 סימוכין: 357845בטחון-צעד אחד לפני כולם!




