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 4מס'   ישיבה: מס' ועדת מל"ח עירונית ישיבת פרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    "פתש כסלו כט בנוב'  27 נערך ביום:

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

 שמות חברי הוועדה
  הנוכחים:

הגב' רוזי מר עוזי בוכבינדר, הגב' עליזה זיידלר גרנות,  מר שי זייד,מר דני הרוש, 
הגב' מיכל , אורית ליבוביץ )מ"מ( הגב' , מר ראובן אביסף, הגב' מירב הלפמן, , נוימן 

 מר אבי סנדלר, הילמר )מ"מ( ,הגב' אירית גרימברג ) מ"מ(, 

 הוועדהשמות חברי 
 :שלא נכחו

 אבי גמליאל, מר אורי ארבל גנץ, מר איתי צחר

 סרן שהר בכר קצינת רשויות נפת גלילות מחוז דן של פקע"ר  שנכחו: וזמניםמ שמות

 

 

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה /תמשתתפים, רכז תפוצה:



 

 

 
  עיקרי דברי המשתתפים:

 
קלטה הרשות את מערכת שו"ב שוע"ל, נערכו  2019במהלך שנת העבודה  .1

שבמהלכן למדו המנהלים והמפעילים כיצד להשתמש  תמס' השתלמויו
 נערך תרגיל הטמעה בהשתתפות כלל המנהלים במרכז ההפעלה. ,במערכת

בתרגיל יום א' ובתרגיל יום ב' את מערך החירום בכל הרשות תרגלה  .2
 נפילת טילים. –הקשור ליצירת תמונת מצב והערכת מצב במצבי חירום 

 מערך המתנדבים ביצע תרגילים והכשרות : .3
 במהלך השנה ביצעה בניהולו של מר צביקה ימי יח' למד"א צוות נפתול  .א

  3ים בנוסף לתרגיל שבוצע בשנה קודמת  ובסה"כ הוכשרו תרגילשני 
יסייעו  בעת אירועאתור נעדרים " חפ"ק מודיעין אוכלוסייה " שצוותי 

, באשר לפרטי הנעדרים ומיקומם באתר הרס  בבניית תמונת המצב  
ליחידת חילוץ הצלה ורפואה שתפעל לחילוצם מיידע זה יועבר 

 והצלתם.
הכשרה בת שלושה ימים בבית ו ורפואה ביצעיח' חילוץ הצלה מתנדבי  .ב

 37של פקע"ר במהלך ההכשרה הוכשרו  16בה"ד  –ספר לחילוץ והצלה 
את המתנדבים מתנדבים חדשים ליחידת החילוץ אשר החליפו 

 .הוותיקים
יח' היקל"ר בראשות אל"מ עוזי בוכבינדר ביצעה אימון הקמה שבסופו  .ג

 חברה לאימון הרשות.
י הילדים ובתי הספר ( תרגלו במסגרת תרגיל ארצי מוסדות החינוך ) גנ .ד

תרגול בזמן רעידת אדמה ובנוסף תרגלו למידה מרחוק ) במצב חירום 
 .במוסדות החינוך לימודיםלא מתקיימים כאשר 

 השתתפו בתרגילים,לטיולי גיבוש, יצאו המתנדבים והצח"ש  יח' .ה
 בכנסים והרצאות ע"מ לשמר את מוכנותם וכושרם.

 נרכש גרור גנרטור וקרון חפ"ק(.) .בוצעו השלמות ציודבמהלך השנה  .ו
 

 . 2020עקרי גרף האימונים וההכשרות בשנת  .4
 
 ) תאריכים יועברו בהמשך(אימון דו יומי מתוכננת לבצע הרשות  .א
 יוכשר מחזור נוסף של מתנדבים מיח' החילוץ והצלה. .ב
 במהלך השנה יתבצע ריענון בהפעלת מערכת שו"ב שוע"ל . .ג
 יתבצע תרגיל לכלל יח' המתנדבים.  .ד

 
הועברה סקירה ע"י מר שי זייד מנהל אגף חירום  –הערכות למשבר חשמל  .5

 וביטחון .
הערכות האגפים למשבר חשמל מתמשך והמשך הרציפות התפקודית  .א

לכלל הועברו חומרים  –של האגף והמשך מתן שירות לתושבים 
 האגפים.



 

 

באילו חדרים קיים צורך בחלופה      סוכם שמנהלי האגפים יבחנו יציגו  .ב
) שימוש בגנרטור ( ע"מ לשמור על הרציפות התפקודית והשירות 

 לתושבים .
    

 . הועברו ע"י מר שי זייד –עדכונים  .6
 
, המרכז יחליף  92,94התקדמות מרכז ההפעלה החדש ברח' וייצמן מס'  .א

, אשר יועבר לנפת  02את מרכז ההפעלה הישן ברח' ששת הימים 
 לילות.ג

הועברה סקירה על פעילות אשכול הרשויות, הסיוע ההדדי והרצון  .ב
 לסייע לרשויות הערביות בכל הקשור להערכות לחירום .

 צוין רכישת קרון חפ"ק חדש והשלמת ציוד . .ג
 

 התייחסויות : .7
ציינה  את הצורך בערכות תאורה  –הגב' רוזי נוימן מנהלת אגף שח"ק  .א

והצטיידות בסוללות נוספות עבור מכשירי הטלפון הניידים בזמן 
 הפסקות חשמל ארוכות .

ציינה שהגנרטור ברווחה בכרמל בזמן הפסקת החשמל האחרונה  .ב
 יפסיק את פעולתו  לאחר כשעתיים. ) תקלה (.

 
 .סיכום  .8

 
כוח האדם, מר רפי סער ראש העיר  ציין  שמערכת החירום,  .א

המתנדבים והפעילות שמתבצעת משרים תחושת ביטחון והוא סומך 
 ובטוח שהמערכת תפעל גם ללא המנהלים הבכירים.

ציין שהעברת נפת גלילות לכפר סבא הוא צעד חכם וסייע לעיר במצב  .ב
 חירום.

הודה לכולם על הפעילות  –סגן ראש העיר וממלא מקומו מר דני הרוש  .ג
בכל שקשור למוכנות בחירום, ואיחל הענפה שמתבצעת ברשות 

 בהצלחה לסרן שהר בכר בתפקידה.
 

 
            

   
 
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה




