תאריך  18 :ביוני 2019
נושא:

פרוטוקול ישיבת ועדת :וועדת מל"ח עירונית מס' ישיבה :מס' 2

אסמכתא :
נרשם ע"י אורי טל
:

נערך ביום:

 06יוני  2019ג' בסיון תשע"ט.

נוהל ע"י:

מר רפי סער ראש העיר.

שמות חברי הוועדה
הנוכחים:

מר דני הרוש ,מר איתי צחר ,בגב' צאלה וקסמן גונן .מר שי זייד ,מר עוזי בוכבינדר , ,הגב' מירב
הלפמן ,מר ראובן אביסף ,מר אבי סנדלר,מ"מ הגב' שירלי זלצר ,מ"מ מר יוסי לנדאו ,מ"מ הגב' מיכל
הילמר ,מ"מ הגב' סילביה בקר,

שמות חברי הוועדה
שלא נכחו:
שמות מוזמנים
שנכחו:

מר אורן וולשטיין ,עליזה זיידלר גרנות ,רוזי נוימן ,מר צפריר רוזן ,.מר אבי גמליאל.

תפוצה:

משתתפים ,רכז/ת ועדות העיריה ,סגן מבקר העירייה

סדר יום , 1 :הצגת תמונת מצב פתיחה לתרגיל יום ב' – נערך  12ביוני . 19
 .2הצגת תוצרי קבוצות התכנון שנערכו בתרגיל יום א' –  20מאי .19

עיקרי דברי המשתתפים:
 .1מר עוזי בוכבינדר – א .עדכן לגבי כוח האדם שנוסף ליקל"ר  ,ב .בתאריכים  11ו  12ליוני
התבצע אימון ליקל"ר באחריות הנפה והמחוז .ג .ציין את חשיבות האימון שהתקיים ב-
 12ביוני ,בנוסף עדכן שבתאריך  25ליולי יחליף אל"מ אריאל בליץ את אל"מ לירון דונאל
מפקדת המחוז.
ב' עדכן לגבי ההכנות
 .2מר שי זייד  -א .ציין את נוהלי העבודה מול הבקרים בתרגיל .
שהתבצעו לקראת התרגיל ונוהלי העבודה של תא השליטה מול המכלולים והשולחן
המרכזי .ג' מצב הסטטוס של מרכז ההפעלה החדש המתוכנן להבנות במקלט בבניין
הממוקם ברח' וייצמן מס'  ( .94 ,92שלבים  +סיוע תקציבי של פקע"ר).
 .3מר איתי צחר – ציין שישנם מס' רבדיים בטיפול באירוע:
א .טיפול באירוע מורכב .ב ,שליטה ובקרה – תמונת מצב ,טיפול
רב זירתי .ג' חשיבות עבודה מסודרת ד .למנהלי המכלולים צריכה שתהיה להם תמונה
כוללת ושליטה מלאה בנתונים.

ה .החלטות שקולות ו ,רישום על עזרי שליטה ויומני מבצעים.
ו ,ניצול מרבי של כלל כוח האדם הפנוי ברשות.
 .4באחריות מנהלי המכלולים לשבץ מפעילים שיוכשרו לעבוד על מערכת שו"ב שוע"ל.

 .5מר דני הרוש – ציין את החשיבות בהתייחסות לנתוני התרגיל בדגש על מתן פתרונות
אמת ,תוך התחשבות בכוח האדם הזמין באירוע מורכב ומתמשך ובמשאבים הקיימים.

החלטות :מר איתי צחר
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מערכת שו"ב שוע"ל הינה המערכת שנבחרה ע"י הרשות לניהול האירועים במצבי
חירום  ,באחריות מנהלי המכלולים  ,תא שליטה  ,מוקד  ,לשבץ מפעילים שיוכשרו לכל
משמרת.
מנהלי המכלולים יציגו בהערכת המצב נתונים ,משמעויות  ,פעולות והמלצות (  4דק'
לכל מנהל מכלול).
צורך בסנכרון בין המכלולים ( חשוב לדבר אחד עם השני).
עבודה מסודרת תוך גיבוי שימוש בעזרים  /יומני מבצעים.
התייחסות לנתוני כוח אדם ומשאבים.
סיוע מרשויות שכנות ( .אשכל רשויות).

מר רפי סער ראש העיר :
 .1ציין את החשיבות הרבה בביצוע התרגיל ,תוך יישום הלקחים מתרגיל יום א'
ותרגילים שבוצעו ברשות.
 .2הרשות צריכה להיות מוכנה לאירוע חירום מורכבים ומתמשכים ( רע"ד או
מלחמה).

