
 
 

 

 2022 לספטמבר 18  חמישייום 

 בתשפ"  אלולב 'כ"ב

  2022' גרבעון  –ועדת מל"ח  סיכום

   משתתפים:

 רמ"ט מל"ח –רן זמיר                      

 ראש מכלול כ"א ולוג'ס. – הדר קקון                     

  מכלול כ"א ולוג' – גל סספורטס                     

 מכלול הנדסה ותשתיות – נועם יוקנמן                     

 מכלול הנדסה ותשתיות – בן דדון                     

 מכלול הנדסה ותשתיות  – ליאון פינגלה                     

  מכלול כ"א ולוג' –אריק קרמני                      

 מחזיק תיק בריאות והגנ"ס  – אדריאן קפוסטיקה                      

 ראש מכלול אוכלוסייה – רויטל מלמוד                      

 רכזת התנדבות ישובית –קרן מולאי                      

 ראש מכלול חינוך –סמדר כהן                      

 מכלול ביטחון –מור ביטון                      

 רכז מתנדבים –אבי לינדה                       

 קב"ט עומר ומרכז ועדת מל"ח –אלעד אמויאל                      

  יקל"רס. – אוהד אזולאי        

 התנצלו:

 ראש מכלול מידע לציבור –ניסים ניר       

 קצין רכב - קמחירועי      

 מהלך הדיון :

תרחיש אל מול מענה המועצה לשעת חירום  את 'גרבעון  –ועדת המל"ח  ישיבתב הרמ"ט הציג
המסמכים הועברו להתייחסות המשתתפים שבועיים קודם  ייחוס שהוצג על ידי פיקוד העורף.ה

 לפגישת ועדת המל"ח.

 להשלים את המענה של מכלול החינוך , בדגש על החינוך המיוחד  הנחההרמ"ט 

 2022/12/31 –תאריך גמר ביצוע  – חינוךאחריות מנהלת מכלול 

. לקבל את התייחסות פיקוד העורף לנושא הצירים והפינוי הרפואי בשעת חירום הנחההרמ"ט 
ך מכתב בנושא, מבוסס סיור שערכו הקב"ט והרמ"ט, נשלח לגורמי פיקוד העורף בתארי

19/07/2022  

 2022/12/31 –תאריך גמר ביצוע  – יקל"ראחריות 

 

 



 
 

 

בשילוב מתנדבי  2023הנחה לקבוע אימון דו יומי ליחידת הסע"ר הרשותית בשנה"ע  הרמ"ט
  . הרמ"ט אחראי לסגור אישור הנושא מול ראש המועצה.מחלקת הרפואה

 2022/12/31 –תאריך גמר ביצוע  – מנהל מכלול הנדסה, רכזת מתנדבים וקב"ט המועצהאחריות 

בהתאם לדרישה המבצעית הנחה לבצע רכש תרמילי רופא/פארמדיק למחלקת הרפואה  הרמ"ט
 מתנדבי הרפואהשתגובש עם 

 2022/12/31 –תאריך גמר ביצוע  – מנהל מכלול כ"א ולוגיסטיקה אחריות 

 משתתפים:מנהלי מכלולים והתייחסות 

 קצין קישור לרשות עומר  – אוהד אזולאי

 .2022נגב ותועבר התייחסות למועצה עד לחודש נובמבר נושא הצירים יבחן בנפת  •

 ס"והגנ בריאות תיק מחזיק – קהיאדריאן קפוסט

 , ואי יכולת הקבלן לבצע פינוי אשפה מהישוב,60, במקרה של חסימת ציר בשעת חירום •
תבוצע פריקה של פסולת ואשפה בנקודה חיצונית בשטח המועצה על ידי כלים של 

 המועצה ) מיולים, טרקטור וכו'(.

 ישובית התנדבותרכזת  – קרן מולאי

 .של הרפואה ברבעון ד'מערך המתנדבים תואם מפגש ל •

 רכז מתנדבים ישובית – אבי לינדה

 בשעת חירום.ממליץ לגייס מתנדבים לנושא איכות הסביבה  •

 אחראי צמ"ה – ליאון פינגלה

 ממליץ לקיים דיון לגבי אחזקת כלי הצמ"ה והרכבים בשעת חירום. •

 קב"ט עומר – אלעד אמויאל

ולאשר את המענה מול המשרד  ביקש מכל חברי הועדה להיערך כל אחד בתחומו •
ומשרדי אישור המענה לתרחיש היחוס שיבוצע בראשות פיקוד העורף לקראת  הממשלתי

 .2023הממשלה בחודש ינואר 

 רמ"ט מל"ח –רן זמיר  –סיכום הועדה 

ניתוח של סבבי פינוי האשפה והקיבולת שאותה ניתן להכיל בשטח הרמ"ט הנחה לקבל  •
 החיצוני של המועצה

 31/12/2022 –תאריך גמר ביצוע  – מחזיק תיק בריאות והגנ"סאחריות 

 לבצע דיון על נושא כלי הצמ"ה והרכבים כולל נושא האחזקה בחירוםהרמ"ט הנחה  •
 31/12/2022 –תאריך גמר ביצוע  – רכב ומנהל מכלול הנדסה ותשתיותצין קאחריות 

 אישר לאבי לינדה וקרן מולאי לגייס מתנדבים לנושא איכות הסביבה. הרמ"ט •

הרמ"ט הדגיש שהמועצה מחויבת לפעול על פי תפיסת ההפעלה שמהווה מצפן לעשייה  •
 בשעת חירום תוך מתן דגש עיקרי על הצלת חיים בעדיפות ראשונה.

הנדרשות עם הישיבות ו הרמ"ט הנחה את הקב"ט לקיים מעקב אחר ביצוע ההנחיות •
 הגורמים הרלוונטיים מיד כשיהיו הנתונים שנתבקשו, על מנת לבחון חלופות ביצוע.

על העבודה המשותפת  והעוסקים במלאכההמכלולים  ימודה באופן אישי לכל מנהל •
 .והמקצועית 

 : רן זמיר אישר           : אלעד אמויאל                                                                          רשם


