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   ד' רבעון  + בטחון  פרוטוקול וועדת מל"ח

 

 מפגש זום מיקום: 

 

 : משתתפים

 קרן גרין, ראש מועצה  

 עמיקם נגר לוי, מנכ"ל מועצה 

 עופר פרץ, קב"ט מועצה  

 שלומי מוכתר, סגן ראש המועצה  

 יעקב כהן, מנהל לוגיסטיקה ותפעול  

 , מנהל מכלול הנדסה ותשתיותוחנן טוויט

 אדר ארד, מנהל מכלול חינוך ונוער 

 הילה משאבי אנוש

 שלומית מנהלת רכש

 רישוי עסקים מח' עמיחי שמואלי, מנהל מחלקת

 

 .שותפתמוועדת מל"ח רבעונית  מטרת הפגישה:

 

   מוכנות לחירום.ו תקציב הג"א, , מקלטיםהשתלמויות עבור ראשי מכלולים, םמופעים רלוונטיי נושאים: 

 

 על ידי קב"ט המועצה עופר פרץ   מוצגת  מצגת מל"ח:

 

   .חירוםב ומנהלי מכלולים ואימון רשות אימון יחידת סע"ר מופעים רלוונטיים:

 בשעת חירום לכל מנהלי המכלולים.  שימוש במערכת פוקוס

 ותרחיש ייחוס.  תיקי מתקן קליטה,קת מים וחל וכנות לחירום:מ

 בשעת חירום שימוש במכשירי קשר חדשניים

ניתן מיפוי תחזוקת מקלטים מלא ותוכנית עבודה שנתית, עפ"י דוחות פיקוד  יבוצע תרגול -נוהל פתיחת מקלטים

 העורף העדכניים. 

 ויציאה לעבודה.  , סיום שלב ג' בחירת קבלן:  מצלמות לעיר ללא אלימות
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 ארגוני שמות של רמ"ט ומנכ"ל. הנה ביש להוסיף במ :גרין קרן

 

 להוריד את אפליקציית הפוקוס דרך הנייד?האם אפשר    :גרין קרן

  כן ניתן להוריד גם במחשב וגם בנייד , נשלח קישור.  עופר פרץ: 

 

 מבקשת לחוות את המכשירי קשר לפני התרגיל.   :גרין קרן

 המכשירים יגיעו ביום רביעי ונתרגל לפני התרגיל חירום.   עופר פרץ: 

 

 האם יהיו נציגי סע"ר בתרגיל?    :גרין קרן

 כמובן, תומר ישתתף בתרגיל.  עופר פרץ: 

 

 12.12.21בתאריך  מבקשת שתצא הודעה לציבור על קיום תרגיל חירום   :גרין קרן

   

 בחירום.  מבקשת לתרגל מול מעיינות השרון אספקת מים  :גרין קרן

 .מים מול מעיינות השרון תדרוך מכין למנהלי נקודות חלוקת  יבוצע  8/12/21בתאריך  עופר פרץ: 

 

זמן מוערך  ,בתרגיל חירום ישחקו כמפוניםכיתה ו' מבי"ס יובלים  מתקן קליטה בי"ס יובלים  יתורגל   עופר פרץ: 

 . יחד עם צוות בית הספר התרגיל תרן אלון נציג משרד הפנים יבצע א  . דק' 30

 

 בחירת קבלן ויציאה לעבודה.   - סיום שלב ג'במצלמות לעיר ללא אלימות  עופר פרץ: 

 

 . לשעת חירום עובדים  בגיוסמבקשת לעדכן שישנה בעיה הילה: 

 

 

 סיכום:  

 

 מדרגהיש לציין שבנושא מל"ח יש עליית    : מוכתר  שלומי

 . פוקוסכת באמצעות מערותקשורת  קיימת מערכת הפעלה  .1

 יש מכשירי קשר לכל מנהלי המכלולים והמטפלים. .2

 עופר ושלומי הפעילו לחץ להפעיל מתקן קליטה  בדומה לזמן אמת.  .3

 בתדריך לתרגול במתנ"ס. שאר הדברים יוצגו מחר  .4

 

 תודה רבה, ניפגש מחר בהכנה לתרגיל.   :גרין קרן
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