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  סדר יום:
 מר רפי סער ראש העיר. –פתיחת הישיבה א.                  

 מר שי זייד. –לקחי מזג האויר  ב.                 
 מר שי זייד. –ירי רקטות לדרום  ג.                  
 ד. התייחסות חברי הוועדה.                 
 ה.ה. סיכום הישיב                 

 
  עיקרי דברי המשתתפים:

 
בוצעו עבודות הכנות רבות לקראת החורף, נלמדו לקחים משנים קודמות, –ראש העיר  .א

 קיימת תכנית רב שנתית לשיפור התשתיות, פעילות הצוותים בשטח הוכיחה את עצמה.
 .1951חוק הג"א משנת  –הינה וועדת חובה , ציין שוועדת מל"ח עירונית   -מר שי זייד  .ב

 הכנות לחורף נערכו במספר שלבים:
 . שלב ההכנות1 
 . שלב התגובה .2 

באופן אוטומטי ) התרגולים שבוצעו בשלב ציין הכוחות בשטח מבצעים את הפעולות 
 ההכנות מוכיחים את עצמם .

צים באמצעי סימון יום ולילה ,עגלת חץ, כוח אדם יותר אנשים משו –יכולת התגובה 
 כמנהלי זירה ,

 לקחים שנלמדו מאירועי ההצפה בהוד השרון:
 צבירת מנהלים למקום אחד. –פיקוד ושליטה  .א
 סימון מנהלים ) וסטים(. .ב
  שפה משותפת וסדר פעולות . .ג

 
, ההתמודדות עם נגיף הקורונה מהווה ניהול הגדלת המוכנות לחירום – 2021יעד לשנת 

אך לצידה צריך להמשיך להתכונן לתרחישים נוספים בדגש  חרום ארוכה שגרת חירום 
ירי תלול מסלול . בתרחיש הלחימה אגפים שבאו פחות לידי ביטוי  –על תרחיש לחימה 

בהתמודדות עם נגיף הקורונה כאגף הנדסה ותשתיות ייקחו חלק מרכזי.  במסגרת זו 
 " 3ו  2חייבים לרענן את תיקי החירום ולדאוג למינוי והכשרת " מספרי 

 הכשרת מנהלים חדשים בבית ספר לאיתנות.משימה נוספת היא 
 

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

   אסמכתא :    09\12\20 נערך ביום:

 אורי טל נרשם ע"י : רפי סער ראש העירמר  נוהל ע"י:

שמות חברי 
 הוועדה

 הנוכחים:

הגב'  ,,מר שי זייד, הגב' אורית אוזן כרמי, הגב' עליזה זיידלר גרנותמר דני הרוש, מר איתי צחר 
 מירב הלפמן, הגב' רוזי נוימן, מר ראובן אביסף, אל"מ עוזי בוכבינדר, הגב' אירית גרינברג.

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 מר אודי להב, מר אבי סנדלר, מר אבי גמליאל.

 וזמניםמ שמות
 שנכחו:

 מר אסף טל.

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה ת/משתתפים, רכז תפוצה:
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 : ) אין עדיין אישורים(  2021אימונים הכשרות מתוכננים לשנת  -אורי טל        .ג

 אימון יום א' מתוכנן לחודש מאי . (1
 אימון יום ב' מתוכנן לחודש יוני . (2
 .2021בדצמ'  08מתוכננת ל  –ביקורת חירום משולבת ) פקע"ר + משרדי הממשלה  (3
ם מרחוק, השנה מבקש  להמשיך ולתקצב את פרויקט פתיחת המקלטים הציבוריי (4

 בוצע פיילוט מוצלח אותו יש ליישם לכלל המקלטים. 
        

 .2021או תאריכים לאימונים בשנת ציין שעדיין אין אישור  –אל"מ עוזי בוכבינדר  .ד
מבקש כחלק מהמוכנות לתרחישי מלחמה להמשיך ולהקצות משאבים לשימור 

 המקלטים הציבוריים.
 לקראת החורף.ציין את ההכנות והתרגולים שבוצעו 

 
בשנת העבודה הקרובה  –גני ילדים פר עדיין חסרים מקלטים במס –מר איתי צחר  .ה

 נמשיך בפעילות ע"מ להקטין את הפערים.
עת בשעדיין ברבים ממוסדות החינוך קיים פער מקלוט ו –מודים בזמן חירום יל

 ."הכי מוגן שישתרגולת "ל ע המענה מבוסס הפעילות
 קוצרים את הפירות. –מבקש להודות למי שעוסק במלאכה 

מציין את ההכנות שבוצעו לפני החורף, אגף ההנדסה ביצע עבודה טובה  -מר דני הרוש .ו
 בכל שקשור לשיפור התשתיות .

חשוב שיוקצו תקציבים לצורך שימור כשירות המקלטים, ציין את  –מקלטים ציבוריים 
 בהם חדרו מי גשמים.הצורך בטיפול מהיר באותם מקלטים 
 תודה לכל הצוותים שפועלים בשטח .

       
 : החלטותז,        

 
 מר רפי סער ראש העיר :           

 לקחי מזג אוויר ליישם. (1
 להקצות חיילים להסברה בשכונות עלייה ויוספטל. (2
 תודה לפיקוד העורף ולצוותים הפועלים בשטח. (3

 
  –מר איתי צחר             

 השלמת מקלטים חסרים בגני הילדים . (1
 פתיחה מרחוק במקלטים הציבוריים.מעבר מפיילוט להתקנת מנעולי  (2
 מוכנות לחירום . (3
 מודה לכל הצוותים ולעוסקים במלאכה .  (4

 
             
            

       
      

       
             

           
          

 
 
 

         
    
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
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