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 ד' אלול תשפ"אחמישי  יום

 

  ' גרבעון  פרוטוקול וועדת מל"ח

 מפגש זום מיקום:

 :משתתפים

 קרן גרין, ראש מועצה 

 עמיקם נגר לוי, מנכ"ל מועצה 

 עופר פרץ, קב"ט מועצה 

 צביה שמע, מנהלת מכלול אוכלוסייה

 אדר ארד, מנהל מכלול חינוך ונוער

 משאבי אנוש  ף, מנהלתהילה בן יוס

 שלומית גולדברג, מנהלת רכש

 וועדת מל"ח רבעונית שותפת הפגישה:מטרת 

 

  , מצלמות שפ"ע. רת פס"חיפוץ מקלטים, מתקני קליטה, תיק חירום רשותי, ביקוש נושאים:

 .במקלטים ביישוב בעקבות מבצע שומר חומותוהשיפוצים שנעשו הוצגו התיקונים  :שיפוץ מקלטים

 מדים בתקן. ותקני הקליטה אויישו ועמקיימים מתקני קליטה בשני מוסדות חינוך.  :המתקני קליט

 . תיוהרשהוצג תיקוף של תיק החירום  :תיק חירום רשותי

  ת זו.רביקומ שעלו בוצעה וכלל המסקנותהוצגה הביקורת ש :פס"חביקורת 

 החדשות של שפ"ע. הוצגה פריסת המצלמות "ע: ות שפמצלמ

 

 התייחסויות:

 כללי:

  ני.לים תאריכים יועברו באופן פרטראשי המכלו למויות לכללתשנה יבוצעו הבמהלך הש פרץ: עופר

 :שיפוץ מקלטיםנושא: 

  עופר פרץ:

 נוהל פתיחת מלקטים יישלחים בנוגע לפתיחת מקלטים בחירום ר חומות הופקו לקחים משמעותילאחר מבצע שומ

 כחים בישיבה. ל הנוללכ

 ת. עמידה בזמנים באירוע אמלוודא  תרגול על מנתבנוסף, יבוצע 

 מאסטר אחיד.  נפתחים בעזרת מפתחוכעת טים המנעולים במקלהוחלפו  .1

 , בכולם יש שירותים ובאילו שהיה ניתן הוצבו אסלות. המקלטים חוברו לתשתיות של מים ללכ. 2

 . מתוכנן צביעה של כלל המקלטיםו קלטים עברו ניקיון יסודי ע"י חברת ניקיוןהמ. 3

 קלטים.הותקנו נורות חירום בכלל המ. 4

 ביישוב.  קלטלכל מ. הוסיפו שילוט והכוונה 5

  קבועה. ביקורת  ונושא המקלטים יהיה תחתי בקרה ממוחשבת על בסיס חודש יתתוכנתנוהל . 6
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 מקלטים ברחבי היישוב. ביקש לבחון את דרכי הגישה לעמיקם נגר לוי: 

 מקלטים. ה לכל כנון של דרכי גישהתלתוכניות העבודה לוודא שמוסיפים מבקשת גרין: קרן 

 . "דים בגני הילדים ממהפינוי המיגון ולבדיקת דרת ית עבודה מסוכנ, מדגישה שיש צורך בתוףבנוס

  כמחסן יותר.דו שהממ"ד לא ישמש גני הילדים נבדק ויקפימהלך מאי ויוני המיגון בבדגיש שהאדר ארד: 

 

  מתקני קליטה:ושא: נ

. אויישו כלל התפקידים בתיקי מתקן וכרגע הם עודד  תיכוןת ספר יובלים וביש מתקני קליטה בבי עופר פרץ:

 עומדים בתקן הן מבחינת ביקורת פס"ח והן מבחינת משרד הפנים. 

 . מתקן העדכני יועבר לצביה ואדר התיק

שיבוץ איוש לעשות את תפקידו ויש לשנות את "ח אינו יכול זכיר שהאחראי על תיק פסלהמבקשת צביה שמע: 

 התפקיד. 

 

 :תיק חירום רשותינושא: 

והרשות הביקורת עברה בהצלחה ורת שנערכה. נעשה תיקוף של התיק חירום הרשותי לקראת הביקפרץ: עופר 

 יל הבא. מוכנה לתרג

 

 :ביקורת פס"חנושא: 

 ון. נערכה ביולי האחרש "חת פסהכנה לביקורגה ההוצ ץ:פרעופר 

 עת חירום. לחוזה הזנה בש לו פערים פרט בישיבה לא ע הביקורת תשלח לכלל הנוכחים

 .פול שלהם תחת משרד הפניםיות הטיאחרפערים לוגיסטיים שבנוסף קיימים 

 . םחירוהמחסן  הובהר שאין עדיין תוכנית מסודרת של משרד הפנים לגבי הצבת

 חסן החירום שישמש את היישוב. היכן יוצב מבקשת לדעת מ קרן גרין:

חירום חליף את מחסן המחסן חירום החדש שיוצב לא יוודא שהביקש להקפיד על הנושא ול: עמיקם נגר לוי

 .הקיים

 ות ונערכים לעזור בשעת חירום. וסף, מבקש לוודא שכלל הקבלנים כפופים לרשבנ

הנושא ייבדק עם עופר ם. ל חברת הקייטרינג שמשמת את מועדון הגימלאיניתן לבדוק את החוזה מו צביה שמע:

 . מול הקבלן

 

 : מצלמות שפ"ענושא

 ועצה לכלל הציבור. באתר המ הסמור. רשימת האתרים פמצלמות באתרים שנבחרו 17הותקנו  ץ:עופר פר

 קת דוחות. והפהיועץ המשפטי אישר שימוש בהקלטות 

 תר. מצלמה למקום אסטרטגי יוניידות ואם יהיה צורך יהיה ניתן להעביר  הודגש שהמצלמות

 אחר: 

 תרגילים יזומים מול פיקוד העורף.  תאםליש  עמיקם לוי נגר:

 מול המכלולים ובתי ספר. תרגילים באופן עצמאי ביצוע דאג למבקש שעופר י

 

 תק:הע

 נוכחים
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