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לוח תפוצה 

 14.5.2018 סיכום ועדת מל"חהנדון: 

1. בתאריך 15  במאי  2018  התכנסה ועדת מל"ח אחת לרבעון עפ"י תוכנית עבודה שנתית. 

2. הישיבה התקיימה בנוכחות: אריאל הילדסהיימר, אביגיל  אנגלמן, דליה אוחנה , ענת לנקרי, 

מזל דמרי, שמואל הררי, אמיר תאר, רותם אלקובי , אדווה אריאלי, יוליה לב, אליק מגורי כהן 

והח"מ. 

3. להלן  עיקרי הדברים: 

:אילן שוורץ יקל"ר 

הכותרת המרכזית היא ההתנהלות בשגרה, חשוב לצבא להדגיש רציפות תפקודית. •

:המועצה קב"ט-אליק 

התכנות לשינוי אפשרי. בגזרתנו, אך יש להיות בזמינות מלאה עקב אנו עובדים בשגרה להיום נכון  •

כל אחד ממנהלי המחלקות יבצע את ההתארגנות להיערכות  בתחומו. •

.מבקש לבצע ריענון במיידי, והפק"ליםעל כל מכלול פעם בחצי שנה לרענן את רשימות אנשי הקשר  •

• אושר לרכוש מערכת קשר בן הישובים ומערכת ממסר ומכשירי קשר ) ממשרד הפנים(.לאחר 
הרכישה יחולקו המכשירים בזמן חירום בלבד למנהלי המכלולים.

מנכ"ל המועצה -אריאל הילדסהיימר 

יש לפרסם לכלל העובדים להישאר בזמינות מלאה כולל סופ"שים. •

  אחריות:  מנהלת משאבי אנוש 
 לו"ז : מיידי 

החלו הכשרות צח"י  בישובים . -הכשרות צח"י •

מקלטי המועצה, יש לסיים את הטיפול באחזקת המקלטים בהקדם האפשרי. •

אחריות: קב"ט המועצה
לו"ז : מיידי 

יהימנהלת מכלול אוכלוס -אביגיל אנגלמן

• הכשרות והשתלמויות למכלול אוכלוסייה- בחודש יולי מחלקת רווחה + פסיכולוגיה יוצאים 
להדרכה בנושאי חירום.

בברכה, 
לינוי כהן

סיירת בטחון
העתקים: 

פטר וייס, ראש המועצה
 נוכחים
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