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 ,הצגת תוצאות ביקורת החירום שנערכה ע"י פקע"ר, רח"ל ומשרדי העירייה בתאריך         1 סדר יום:
 . 2018לאוק'  16                    

 .2019. תכנית לו"ז פעולות, השתלמויות ותרגילים בחירום בשנת העבודה 2                
 
 
 
 

  עיקרי דברי המשתתפים:
 

ציינה שאגף שח"ק מבצע אימונים והשתלמויות בנושאי חירום במהלך  הגב' רוזי נוימן .1
השנה ובנוסף ציינה שמשרד הרווחה העביר תקציבים לטובת ההשתלמויות ותחזוקת 

 צוותי החירום השכונתיים.
) יקל"ר ( ציין שהוא מטפל מול המחוז ופקע"ר בהשלמת כוח אדם חסר  מר עוזי בוכבינדר .2

 רו בתקן כוח האדם של עיר גדולה.ביקל"ר, כמו כן ביקש שיכי
עוד ציין שבאחרונה מונה מפקד חדש לנפת גלילות אל"מ צחי גולדשטיין ושתרגיל הנפה 

עשה סדר עם הרשויות  998שהתקיים בחודש פבר'  ותרגיל הפתע שנערך לגד' החילוץ 
 השונות שבאחריות הנפה.

ים , מנהלי מכלולים מבקש שהרשות תמשיך לשלוח את בעלי התפקידים בחירום ) מנהל
 ( להשתלמויות הנערכות בבית ספר לאיתנות של פיקוד העורף. 2ומס'  1מס' 

 מערכת השועל שנקלטה באחרונה ברשות תסייע בניהול האירועים בחירום ובשגרה.
העביר סקירה על הערכות הרשות לחירום, סקר וציין את החשיבות באשר :  מר שי זייד  .3

קיימת בנושא באשכול הרשויות ואת החשיבות בהוצאת להמשך הפעילות הברוכה המת
בעלי תפקידים בחירום להשתלמויות בבית ספר לאיתנות של פקע"ר, הועברה סקירה 
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  1מס'   ישיבה: מס' וועדת מל"ח עירונית   :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    י"ג אדר ב' תשע"ט. 2019 מרץל 20 נערך ביום:

 אורי טל נרשם ע"י : מר רפי סער ראש העיר.  נוהל ע"י:

 שמות חברי הוועדה
  הנוכחים:

מר מיכאל זלדין, הגב' אורית ליבוביץ, הגב' רוזי נוימן, מר דני הרוש, מר איתי צחר, מר עוזי בוכבינדר, 
 מר ראובן אביסף, מר צפריר רוזן

שלא  הוועדהשמות חברי 
 :נכחו

 מר אורן וולשטיין, מר אבי סנדלר, מר אבי גמליאל הגב' צאלה וקסמן גונן, 

 לא הוזמנו. :שנכחו וזמניםמ ותשמ

 

 

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות ת/רכזמשתתפים,  תפוצה: 



 

 
 
 
 
 

 : מר איתי צחר החלטות:
 למכלולים כחלק מתוכנית העבודה. יש לתכנן תרגילי פת"ע .1
 יח' חילוץ הצלה תבצע במהלך השנה אימון הקמה. .2
הם מפתח להצלחה וחלק מהתרבות ציין שכשירות האנשים וביצוע אימונים  .3

 האירגונית.
 קיימת חשיבות לשמר את כשירות הציוד והתשתיות. .4
בניהול מערכת השועל שנקלטה באחרונה ברשות, הינה מערכת טובה המסייעת  .5

 האירועים בשגרה ובחירום.
 

 : מר רפי סער ראש העיר                 
      

ציין את החשיבות הרבה בביצוע האימונים והצורך לתרגל את התרחישים השונים  .1
 בדגש על התרחישים הקשורים למלחמה ורעידת אדמה.

 אה .לחירום מי אפס למהדגיש את הצורך להיות מוכנים ומיומנים למעבר משגרה  .2
ציין את הערכתו הרבה לעבודה שמתבצעת בכל הנושאים הקשורים לחירום  .3

ואיחל בהצלחה למר עוזי בוכבינדר מפקד היקל"ר החדש שהחליף את מר צפריר 
 בן זאב.

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


