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פרוטוקול ועדת בטיחות מס'  2לשנת 2014
התקיימה בחדר ישיבות בתאריך 29.5.14
נוכחים:
חיים בן דוד ,מנהל אגף מנהלה רכש ובטחון
אבי קינן ,מנהל מחלקת בטיחות
שמשון חי יוסף ,מנהל מחלקת מנהלה
עפרה דוד ,רכזת צהרונים חינוך
יוסי משה ,מנהל אגף שיפור פני הכפר
משה דוד ,קב"ט מוס"ח
שרית עוזרי ,מנהל המחלקה למבני ציבור וחינוך
יעקב אלפסי ,ס.מנהל אגף מנהלה רכש ובטחון
אורה מרדכי ,אגף חינוך
נעדרים:
מאור מרחבי ,מנהל מחלקת רישוי עסקים
דפנה אשתר ,מנהלת אגף רווחה
ליאורה יפרח ,מחלקת ועדים
שמעון בוסיקלה ,מנהל מחלקת בטיחות בתעבורה
חיים אברהם ,ס.ראש מניהל חינוך
זיו הרשקוביץ – ממונה בטיחות מומנתקן
שרית עוזרי
• קונסטרוקטור – בי"ס הרטוב הוחלפו תקרות אקוסטיות ,בגנ"י תיקון שבילים וריצוף ,עפ'י
דו"חות.
• התקציב נמוך ,נפעל עפ'י סדרי עדיפויות )תיקון  5-6גגות( יבוצע במהלך הקיץ.
• ליקויים קטנים במוס"ח – אבות הבית יונחו לביצוע העבודות.
• בטיחות אש – תשתיות ישנות )בי"ס עין הרים חודשה המערכת( ,משאבות בי"ס הרטוב יטופלו.
• תקציב בדק בית – עדיין לא סוכם גובה התקציב.
• מנהלי אגפים נדרשים להעביר אומדנים ותכנית עבודה.
• מבקשים לתאם מולנו ביצוע עבודות קבלנים במוס"ח.
חיים
• גן נס הרים – כב"א נתן ארכה לשנתיים ,תותקן בגן מערכת לגילוי עשן.
קינן
• משרד החינוך החמירו את התנאים בדו"חות בטיחות.
שרית – האם משרד החינוך משתתף בנושאי בטיחות בגנ"י? קינן – לא.
עפרה
• עדיין קיימים ליקויים בגני ילדים.
קינן – הליקויים יטופלו.
חיים
• אחזקת מתקני משחק – חברת אחזקות מסיימת את תקופת החוזה באוגוסט ,חידוש הארכה
לשנה נוספת בעליות מופחתת של  ₪ 200לחודש.
• תיקי שטח – חברת מומנתקן תבנה תיקי שטח מפורטים למוס"ח – יוצג בישיבה הבאה לצורך
הגשה למשרד החינוך לתיקצוב שיפוץ או בינוי.
• בכוונת ראש המועצה להקים קרית חינוך במתחם המועצה ,בוצע סקר מבנים במתחם.
• בדק בית – לשלוח לשרית נתונים ,בישיבה הבאה שרית תעדכן בנושא.
רשמה :בתיה יוסף
העתקים :משתתפים

