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  סדר יום:. 1
 
 מר רפי סער ראש העיר. –פתיחת הישיבה א.                  

 .הח"מ – 2021תכנית העבודה בחירום הצגת לו"ז  ב.                 
 סא"ל עדי וידל. –תרגיל הרשות  ג.                  
 סרן שהר בכר. – 360ד. מוכנות הרשות                  
 מר אבי סנדלר. –רע"ד  –ה. תרגיל מוס"ח                  
 ד. התייחסות חברי הוועדה.                 
 ה.ה. סיכום הישיב                 

 
  עיקרי דברי המשתתפים:. 2
 

שמירה המשך הנחה לגבי שהתמודדות עם נגיף הקורונה נמשכת ומר רפי סער הדגיש  .א
 על הכללים וחבישת מסכות . 

 לו"ז תכנית האימונים, הכשרות וביקורות הוצגה ע"י הח"מ . .ב
 סגן מפקד נפת גלילות : תרגיל הרשות הוצג ע"י סא"ל עדי וידל .ג

 
 תרחיש מלחמה ירי טילים. –ווה התרגיל תמ (1
 התרגיל יכלול מעבר משגרה לחירום. (2
 פתיחת מתקן קליטה. (3
 ללא לימודים. –מדיניות סגורה  (4
  תכנון חזרה לפעילות במסגרת שגרת חירום. (5

 
 : ) המשך סקירה של עדי( הרשות ילקחים מתרגיל  .ד

 עבודה מול פק"לים וסדר פעולות. (1
 ממשקי עבודה שוטפים בין המכלולים. (2
 בטיפול בפניות האזרחים.מקצועיות אנשי המוקד  (3
 איכות תוצרי קבוצות התכנון. (4

 1ישיבה מס'  ישיבה: מס' ועדת מל"ח עירונית  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    14\03\2021 

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

 שמות חברי
 הוועדה

 הנוכחים:

 תומר חלי  ,מר דני הרוש, מר איתי צחר ,מר שי זייד, הגב' אורית אוזן כרמי, הגב' עליזה זיידלר גרנות
הגב' אסנת , ליעד בר אל גיל, הגב' דורון סחראל"מ   ,מר אודי להב ,טל אסף, הגב' רוזי נוימן, מר 

  מר אבי סנדלר חכמון, 

שמות חברי 
שלא  הוועדה

 :נכחו

 מר אבי גמליאל. הגב' מירב הלפמן

 וזמניםמ שמות
 שנכחו:

 סא"ל עדי וידל, סרן שהר בכר.

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

https://www.kfar-saba.muni.il/


 
 ית.תיכלת בביצוע הערכת מצ (5

 
 : לתרגיל  דגשים .ה

 סגירת הנושאים לתכנון לטובת אימון יום א' . (1
 באפריל. 16יחידת קישור לרשות )יקל"ר( יתבצע בתאריך אימון  (2
 סדרי הפעולות במכלולים במעבר משגרה לחירום. ריענון ותיקוף (3
 באימון יום א'. –נהלי קבוצות דיון מ 3מינוי  (4

 
 התייחסויות חברי הועדה :.  3   
 

   יקל"ר הרצליהפקד מ כסגן  שרת מחליפו של אל"מ עוזי בוכבינדר , – סא"ל דורון סחרא. 
 .לו זוכה ברשותציין לטובה את שיתוף הפעולה  . וכמפקד יקל"ר כפר שמריהו     

 
 הקנרית ) קצינת הרשויות נפת גלילות ( הציגה את נושא מוכנות הרשות  סרן שהר בכרב.         

 וציינה שהרשות אמורה להחליט מה הם פעילויות שבהם תעסוק. 360             
 

 הציג את שבוע  – ך וביטחון שוטף מנהל מחלקת אבטחת מוסדות חינו מר אבי סנדלר  ג.        
   בכל מוסדות החינוך במאי  2-5 החירום במוסדות חירום. האירוע יתקיים בתאריכים              
 בתרחיש רע"ד. ויעסוק              

 
 ביקשה לבחון שחלק מהכשרת מהנדסים יועבר בזום או   – הגב' עליזה זיידלר גרנות.  ד        

 ברשות.             
 

 רבות בטיפול    תרגול הרשות חשוב מאוד והקשר בין המכלולים סייע – הגב' רוזי נוימןה          
 באירוע נגיף קורונה.              

 
     סגן ראש העיר: –מר דני הרוש  .ו

    
            

 רואה חשיבות רב במתן תקציבים לצורך אימון שימור יח' תנדבים. (1
ציין את התרשמותו מאימוני הרענון שביצעה יח' החילוץ ומהאימון המרשים  (2

 בזיקים.שביצעו יח' החילוץ , מודיעין אוכלוסייה והרחפניים באתר פקע"ר 
מה שעובד בשגרה יעבוד בחירום, חייבים להיות מוכנים לכל מצב, יש להמשיך  (3

 ולהתאמן.
 .  לכולםמאחל הצלחה לדורון, ממתין לאימון במאי ומודה  (4

 
 מר רפי סער ראש העיר :. 4
 

 יש להמשיך לפעול על פי נהלי והנחיות משרד הבריאות.   –נגיף קורונה  (1
 יש ללמוד מלקחי העבר וליישם בתרגילים שמתוכננים לרשות. –תרגילי הרשות  (2
מבקש לאחל הצלחה  לדורון ולצוות יחידת הקישור לרשות  , תודה לנפת גלילות  (3

 שיתוף הפעולה.ולמחוז דן על 
 ולא נצטרך ליישם בחירום. "על יבש"שנבצע אימונים  –הצלחה בתרגילים  (4

          
 

 
         

    
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
 

https://www.kfar-saba.muni.il/

