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פרוטוקול ועדת מל"ח
התקיימה ביום ראשון ה 22///0/ -בשעה13.00 :
משתתפים:
סאלם אבו רביעה  -יו"ר המועצה ויו"ר ועדת מל"ח
מחמד אבו עג'אג' -סגן ומ"מ ראש המועצה
סלימאן אבו עג'אג'-חבר מועצה
עבדאללה אבו שריקי -מ.מ .רווחה
 מ.מ .תברואהסלימאן אלעמור
אחמד אלעמור

 -מ.מ.חינוך

סאלם אלסרור

 -דובר

מ.מ .גבייהאחמד אבו עג'אג'
 אחראי בטיחותסאלם סבבחה
יוסף אלעמור-קב"ס
 רכז מיםחליל אבו עג'אג'
עבדאללה איזברגה  -רכז ביוב
חסרים:
חליל אלג'וייני  -סגן ראש המועצה
חאלד אבו עג'אג'-סגן ראש המועצה
מחמד אלקורעאן -עוזר ראש המועצה
מנצור אבו עג'אג' -מזכיר המועצה ורמ"ט הועדה
מוחמד אבו רביעה  -מהנדס
רכז גינוןחסן אבו עג'אג'
רכז אחזקהנאיף אלעמור
יוסף אלעמור-קניין
סאלם יו"ר-נותן סקירה על הישיבה הקודמת וחזר על היערכות בעלי התפקידים בועדת מל"ח
לתרגיל בשבוע הבא.
מכלול אוכלוסיה:
עבדאללה אבו שריקי-נותן סקירה על הכנת מכלול אוכלוסיה והתיקים מוכנים עם רשימות
מעודכנות.
סאלם יו"ר-אני מבין שחסר במרכז ההפעלה קו ישיר ,מחשב וגנרטור.
מכלול חינוך:
אחמד אלעמור-נותן סקירה על מכלול חינוך הכולל את כל הנתונים החיוניים כגון :מס'
בתי"ס,תלמידים ,פרטים עם טלפונים ופקסים .
ישנו בתיק גם רשומות של בעלי תפקידם בועדת מל"ח מקומית .
בבי"ס חינוך מיוחד ובבי"ס חמאד אין מקלטים ,כמו כן בגנים השכורים וגם אם יש מקלטים אינם
עונים על הקריטריונים,כמו כן,הקראוונים בחצר אין מקלטים.
אחמד מעלה את הצורך במינוי צוות לשעת חרום בכל בי"ס,ישנם נתונים מכל בי"ס על האחראים
על צל"ח.
בישיבה הקודמת עלתה שאלה שמנהלים בישוב לא הוזמנו להשתלמות מל"ח –מבירור שנערך
נמסר שרק הרשויות שבטווח הטילים קיבלו הזמנה.
מכלול מים:
חליל אבו עג'אג'-נותן סקירה על היערכות מחלקת מים,כמו כן מוסר שאין לנו מספיק מכליות מים
ומה שיש לנו לא עפ"י התקן.

מציין שבעבר הזמין ציוד למים ואביזרי ביוב לשע"ח שחסר לנו וטרם התקבלו.
סאלם יו"ר-מבקש שכל מנהל מכלול יגיש רשימה מסודרת לציוד החסר בתחום אחריותו.
../.

מידע לציבור:
סאלם דובר-נותן סקירה ומוסר שחסר ציוד כמו מערכת כריזה ידנית ,יש רק ברכב.
סאלם יו"ר-מבקש מעבדאללה אזברגה להכנס לכל בתיה"ס והגנים ולבדוק תיקי עזרה ראשונה
ולהגיש דו"ח למחלקת חינוך על הנתונים והממצאים.

רשם פרוטוקול :סאלם אבו ענאם

