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 20/3/2022סיכום וועדת מל"ח עיריית מעלות תרשיחא  הנדון:  
 

 התקיימה הוועדה שבנדון בראשות ראש העיר .  20/3/2022בתאריך  .1

 . רשימת משתתפים עפ"י רשימת תפוצה  .2

 :  )מצורפת מצגת ( במהלך הוועדה הוצגו הנושאים הבאים .3

 . 91קצין אגמ"ר אוגדה  –סקירת מודיעין   .3.1

 . מבנה עדכני של מערך החירום בעיר  .3.2

 . 2021סיכום עשייה לשנת  .3.3

 . 2022ת עבודה לשנת י תכנ .3.4
 

 התייחסויות משתתפים הוועדה : .4

 קצין יקל"ר :  .4.1

 . חוסר במתנדבים ברשות למתן מענה בחירום  .4.1.1

 הסמכת בעלי תפקידים לשליטה במערכת השוע"ל . .4.1.2

 נציג כב"ה  :  .4.2

הציג את "פרויקט שומר הבית "  שמדבר על גיוס מתנדבים ועובדי רשות  .4.2.1
 השעות הראשונות .   72  -לטיפול באירוע חירום ב 

 נציג משטרת מעלות :  .4.3

 נדרש לבצע תרגולים לשימור השת"פ בין גורמי ההצלה לרשות .  .4.3.1

 נציג מד"א  : .4.4

תחנת  .4.4.1 פריסת  לטובת  ציבורי  במתקן  הרשות  סיוע  בהיבט  להערך  נדרש 
 מד"א לאתר משני .

 מנהל מחלקת מע' מידע  : .4.5

המים  .4.5.1 מגדל  על  שמוצבות  האנטנות  שרידות  לגבי  הדעת  את  לתת  נדרש 
 בדגש על תקשורת קשר מוטורולה . 

 סגנית מנהלת מכלול אוכלוסייה :  .4.6

 ם .נדרש לבצע הכשרות לעובדי הרשות בהיבט חירו  .4.6.1

 

 

 

 



 

 

 התייחסות מנכ"ל הרשות : .5

 כל משאבי הרשות יוקצו לטיפול באירוע חירום .  .5.1

נדרש לבצע מיפוי של כל עובדי הרשות שחיוניים לתפקוד הרשות    –ריתוק עובדים   .5.2
 את ריתוקם עפ"י נהלי משרד העבודה.  בחירום ולוודא

 1/5/2022 –לו"ז         תיק כ"א בחירום                            – מסודי  –אחריות  

ריכוז מאמץ לטובת הקמת מערך המתנדבים הרשותי    –מתנדבים   .5.3 לבצע  נדרש 
 בכל הרמות )תושבים / חינוך פורמלי / בלתי פורמלי  (  

 1/5/2022 –לו"ז                                    מרינה + עמיר                   –אחריות  

נדרש לסיים את ההכשרה של כל בעלי התפקיד ברשות לתפעול    –מע' שוע"ל    .5.4
 המערכת בחירום , יש לבחן כיצד ניתן להשתמש ביכולת המע' בשגרה .

 1/5/2022 –לו"ז                                      אריה פרץ                        –אחריות  

הדתות בהיבט טיפול    3נדרש לוודא שיש  מענה לכל    –   טיפול בחללים בחירום   .5.5
 בחללים בחירום  

 1/6/2022 –לו"ז                                       עידן כפיר                        –אחריות  

 התייחסות מנכ"ל הרשות : .6

שוע"ל .6.1 לאומי(  מערכת  עורף  ובקרה  כ"א    –   )שליטה  הכשרת  את  לסיים  נדרש 
 לתפעול המערכת בשגרה ובחירום . 

בנושא מתנדבים , מבקש להחיות את כיתת הכוננות , נדרש לקבוע פגישה יעודית   .6.2
 יחד עם מנכ"ל הרשות , קב"ט ורמי שלמון בנושא .

 מיידי –לו"ז                                                     קב"ט הרשות  – אחריות         

 נדרש לבצע מיפוי עפ"י שיטת הרמזור לכל עובדי הרשות   –  כ"א בחירום  .6.3
 לא יגיעו + פירוט סיבות ובעיות אישיות   –אדום 
 בספק   –צהוב 
 יגיעו בוודאות    –ירוק 

 1/5/2022 –תיק כ"א בחירום                                  לו"ז   – מסודי  –אחריות  

נדרש לאייש את היחידה מקרב עובדי    –  איוש יחידת סע"ר )סיוע עצמי ראשוני (   .6.4
 הרשות עד לגיוס מתנדבים 

 1/5/2022 –לו"ז                                  קב"ט + מסודי                    –אחריות  

 

 

 בברכה ,  

 

 

 

 

 טל                            מעוז  

 קב"ט עיריית מעלות תרשיחא 



 

 

 20/3תפות וועדה  ת הש   –   תרשיחא- ועדת מל"ח עיריית מעלות 
 

 הגעה   תפקיד  שם ומשפחה  מכלול 
 ארקאדי   מטה 

 פומרנץ 
 יו"ר ועדת מל"ח 

 
 נוכח 

 שמעון בן נעים  מטה 
 

 
 חבר הועדה 

    

 לא נוכח  

אמנון אשל   מטה 
 אסולין 

 מנכ"ל  
 רמ"ט הועדה 

 נוכח  

עו"ד ענבר בן  מטה 
 סימון

)משותף מל"ח 
 פס"ח( 

 לא נוכחה  יועמ"ש עירייה

 אורה גלמן  מטה 
  

 לא נוכחה   מזכירת הועדה 

 טל מעוז  ביטחון 
 

מנהל מרכז  
 ההפעלה בחירום 

 נוכח  

 אפרת איבט  ביטחון 
 

 נוכח  מרכזת הועדה 

מנהל שיטור  דניאל חזן   ביטחון
 ופיקוח 

 נוכח  

 נועם מסד  הנדסה 
 

ראש מכלול  
 הנדסה 

 

 נוכח  

סגן ראש מכלול  רומיו דקואר  הנדסה 
 הנדסה 

 נוכח  

 רומאו אנדראוס  הנדסה  
 

 נוכח  תיק מים

 נוכח   תיק מים משה משה   הנדסה 
 ג'רי בן חמו  הנדסה 

 
 נציג העירייה 

 בתאגיד 
 לא נוכח 

מחזיק תיק  חיכמת סויטאת  הנדסה 
 חשמל 

 לא נוכח 

ראש מכלול   יוסי לוי  לוגיסטיקה  
 לוגיסטיקה 

 נוכח 

 נוכח   תיק משכ"ל  עמית דהן  לוגיסטיקה 
 תיק מזון  מנחם אסטרייכר  לוגיסטיקה 

 
 לא ישתתף הלוויה הרב קניבסקי  

 לא נוכח  תיק תחבורה   זאהר איוב  לוגיסטיקה  
 ראש מכלול  מסודי איפרגן  כללי /כ"א 

 כ"א 
 נוכח 

 רכזת מתנדבים  מרינה רוזנר  כללי / כ"א 
 

 נוכח 



 

 

מתנדבים  אמיר אבקסיס  כללי /כ"א 
צעירים ותנועות 

 נוער 

 נוכח  

אורנה טל ראש  חינוך 
 מנהל חינוך 

 

 ראש מכלול 
 חינוך

 

 נוכחת  

 חוה תורג'מן חינוך
 

 24נוהל 
 

 נוכח  

 נוכח   קב"ט מוס"ח  יוסי תורג'מן חינוך
 אילן אוחנה  מידע לציבור 

 
ראש מכלול  
 מידע לציבור 

 

 נוכח 

 משה ביטון  מידע לציבור 
 

 לא נוכח  מנהל המוקד 

 נוכח   ש. דיגיטלים אריה פרץ  מידע לציבור 

יו"ר ועדת  פס"ח   ד"ר נירית גוטמן  אוכלוסייה 
וראש מכלול  

 אוכלוסיה 

 נוכח 

 שפ"ח  אורנה וייס  אוכלוסייה 
סגנית מנהלת 

מכלול 
 אוכלוסייה 

 נוכח  

 נוכח   תיק בריאות  אמדור גלינה  אוכלוסייה 
 נוכח  תיק פס"ח  עידן כפיר אוכלוסייה 
 נוכח  תיק פס"ח  יריב לביליה אוכלוסייה 
 אלפסי אלי  אוכלוסייה 

מזכיר מועצה  
 דתית

נציג חב' קדישא 
 טיפול בחללים 

 

 לא נוכח 

 
 נועם בירן יקל"ר 

  
קצין יקל"ר 

 מעלות 
 נוכח  

 מחלה   –לא ישתתף  קנ"ר ברעם  איתמר מרציאנו  פקע"ר 
 נווה קנדל  משטרה 

  
מפקד תחנת 

 משטרה 
 נתי השתתף 

מנהלת תחנת   שירן אלבז מד"א 
 מעלות  

 נוכח + תום קצין מבצעים מד"א  

קצין אג"מ כב"ה   פאדי חאשן כיבוי אש
 מחוז צפון 

 נציג 

  
 
 
 


