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 פרוטוקול -מלח

 2018לשנת  2פרוטוקול מועדת מל"ח מס' 

 ליום אימון מטה19/3/18שהתכנסה בתאריך 

 
 

  –רח"ל מחוז ירושלים,יוני סודרי  –מנהל מחוז ירושלים רח"ל, אבי וייס -שמוליק קלימימשתתפים: 

    –מאמן פקע"ר, רמי חג'בי -זמ.יקל"ר, יער אר –ס.מ. יקל"ר, אבי שמר  –יקל"ר,הדס גולד                

 בריאות,  -מזון, ארז סוצוקוירין-מזון, שושי בן שמעון –ה"א יקל"ר,שאול תמר ק               

 יו"ר פס"ח  –, אבי אברהמי 2מכלול אוכלוסיה,מס' -יעל ברק, 2כ"א מס' -יהודית שמעון               

  ק. קישור תאגיד מים גיחון, -רום פס"ח. מירי עטרמנהל תחום חי –מקומי,משה עובדיה                

 רכש, נגב גביש, מידע לציבור,  -מנהל חירום בתאגיד גיחון, הראל רחמני-דני סוסנוביץ               

 מכלול -תפעול, רונית גראפי –תפעול, יוסי פוגורליס  –הנדסה, חיים כהן  -מיכל דרוויש               

 מנהל מכלול חינוך, -גזבר, יואב שור-רכזת מתנדבים, יוסי גרשוני -סיה, נריה יזראעליאוכלו               

 מנהל אגף  -מנכ"ל המועצה. גדעון כהן -הדברה, תמיר פרץ-רכב, גבי אביסרור -דוד אוחנה               

 ע. מ. אגף ביטחון. -ענת דביר הביטחון.               

 

 ח בהשתתפות נציגי פקע"ר, למטה מל"שש שעות( נמשך )ון אימיום תקיים ה 19/3/18ך בתארי

 , מפקד יקל"ר וחברי מטה מל"ח של הרשות.נציגי רח"ל

 

 יום האימון כלל:

 * הדרכה של סא"ל בפקע"ר  בנושא "תמונת מצב" ו"דיווחי מכלולים".

 בנושא ממשק  * הרצאה על תפקידי היקל"ר ע"י מפקד היקל"ר, והרצאה של מנהל מחוז ירושלים ברחל, 

 משרדי הממשלה לרשות המקומית.   

  *תרגיל סימולציה למכלולים ודיווח תמונת מצב לראש המטה.

 

 רגול מוצלח ותודה לכל חברי המטה.ת -סיכום קב"ט

 יש לשים לב למסור תמונת מצב תמציתית וקצרה. יישר כח על הביצוע. -סיכום פקע"ר

 נית. למטה החרום חשיבות רבה ותודה על יום פורה ומוצלח.התרגיל היווה התנסות ראשו –סיכום מנכ"ל 

 

 נא לשריין ביומנים את המופעים הבאים: 

  25/4/18הכנה לביקורת  – 1מפגש 

  23/5/18פגישות פרטניות עם ראשי מכלולים ב  – 2מפגש 

  26/6/18ביקורת משרד הביטחון ב  – 3מפגש 

 

 ענת דביר -רשמה

 

 העתקים: משתתפים

 מר יורם שמעון –ראש המועצה              
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