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16/3/2022 
 

 אל: ______________ 
 )לוח תפוצה( 

 
 א.ג.נ. 

 
 14/6/2022עיריית מעלות תרשיחא    2022שנת    2סיכום וועדת מל"ח מס'  הנדון:  

 

 התקיימה הוועדה שבנדון בראשות ראש העיר .   14/6/2022בתאריך  .1

 רשימת משתתפים עפ"י רשימת תפוצה .  .2

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

 20.3סקירה כללית / סטאטוס חירום ברשות + סטאטוס מטלות מוועדת מל"ח   .3.1

 26.5הצגת ממצאים עיקריים נתוני ביקורת משרדי ממשלה  .3.2
 

 סיכום הוועדה ונושאים לטיפול  : .4

ממשלה  נדרש לבנות תכנית עבודה לטיפול בממצאים של ביקורת משרדי    –מחלקת ביטחון      .4.1
 ולבצע בקרת התקדמות . 

 מיידי  –קב"ט + מנהל מכלול חינוך                                   לו"ז  –אחריות 

" פתיחת מרכז קליטה בחירום עד סוף השנה  24נדרש לבצע תרגול של "נוהל    –   מכלול חינוך   .4.2
 , יש להכניס לתוכנית עבודה השנתית ולהציג בוועדה הקרובה . 

 1/9/2022 –לו"ז                                   קב"ט + מנהל מכלול חינוך  –אחריות 

נדרש להתניע פעילות מול משרד העבודה לשחרור מחויבי גיוס , נדרש    –   מכלול אוכלוסייה   .4.3
 להעביר רשימת עובדים לקב"ט .

 1/7/2022 –לו"ז         קב"ט + מסודי                                              –אחריות 

,    – מכלול מידע לציבור      .4.4 מוקדנים בכל    6נדרש לאייש את המוקדנים במוקד עפ"י התקן 
 מוקדניות   18סה"כ   –משמרות  3משמרת 
 1/7/2022 –מנהל מוקד  + מסודי                                           לו"ז  –אחריות 

נדרש ליישם את תוכנית העבודה להכשרת צווית הרווחה בהמשך לפער    –מכלול אוכלוסייה      .4.5
 שעלה בביקורת משרדי ממשלה . 

 עפ"י תכנית עבודה   –לו"ז            מנהלת מכלול אוכלוסייה           –אחריות 
 

 :   סיכום ראש העיר  .5

לקב"ט ואנשיו , לכל מנהלי המכלולים בחירום ולמחזיקי התיקים על הערכות לביקורת    מודה .5.1
 .  26.5.22משרדי ממשלה שהתקיימה בתאריך 

תפקדנו   .5.2 הרשות  עובדי   , הקורונה  מגפת  עקב  חירום  תקופת  עברנו  האחרונות  בשנתיים 
 מאוד .בתקופה זה בצורה טובה 

 נדרש לגייס עובד למתנ"ס שיוביל את תחום המתנדבים ברשות .  -גיוס מתנדבים   .5.3

, קב"ט הרשות ימשיך לטפל    91הנושא עלה בפ"ע מול מפקד אוגדה    – חיזוק כיתת הכוננות   .5.4
 ולסייע בכל מה שנדרש . 
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בחירום   .5.5 המקלטים  עם  קשר   / מרחוק  מקלטים  לפתיחת  אלחוטית  מקב"ט    –מע'  מבקש 
 ם את הנושא למול קולות קוראים שיצאו משרד הביטחון / משרד הפנים . הרשות לקד

 בברכה ,  

 

 

 

 טל                            מעוז  

 קב"ט עיריית מעלות תרשיחא 
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 14.6תפות וועדה  ת הש   –   תרשיחא- ועדת מל"ח עיריית מעלות 
 
 

 הגעה   תפקיד  שם ומשפחה  מכלול 
 ארקאדי   מטה 

 פומרנץ 
 יו"ר ועדת מל"ח 

 
 נוכח 

 נוכח   סגן ראש העיר   טנוס נחלה  מטה  
 שמעון בן נעים  מטה 

 
 

 חבר הועדה 
    

 לא נוכח  

אמנון אשל   מטה 
 אסולין 

 מנכ"ל  
 רמ"ט הועדה 

 לא נוכח  

עו"ד ענבר בן  מטה 
 סימון

)משותף מל"ח 
 פס"ח( 

 נכחה   יועמ"ש עירייה

 אורה גלמן  מטה 
  

 לא נוכחה   הועדה מזכירת  

 טל מעוז  ביטחון 
 

מנהל מרכז  
 ההפעלה בחירום 

 נוכח  

 איבט אפרת  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  

 אנדראוס  רומאו 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 

 לא נוכח  

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

  אורן משה  –נשלח נציג 

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

 כ"א 
 נוכח 

 רכזת מתנדבים  מרינה רוזנר  כללי / כ"א 
 

 לא נוכח 

מתנדבים  אמיר אבקסיס  כללי /כ"א 
צעירים ותנועות 

 נוער 

 לא נוכח 

אורנה טל ראש  חינוך 
 מנהל חינוך 

 

 ראש מכלול 
 חינוך

 

 נוכחת  

 חוה תורג'מן חינוך
 

 24נוהל 
 

 לא נוכח 

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

 
ראש מכלול  
 מידע לציבור 

 

 לא נוכח  

 משה ביטון  מידע לציבור 
 

 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 
 לא נוכח  תיק פס"ח  יריב לביליה אוכלוסייה 
 אלפסי אלי  אוכלוסייה 

מזכיר מועצה  
 דתית

נציג חב' קדישא 
 טיפול בחללים 

 

 לא נוכח 
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 נועם בירן יקל"ר 
  

קצין יקל"ר 
 מעלות 

 נוכח  

   לא השתתף  קנ"ר ברעם  איתמר מרציאנו  פקע"ר 
 נווה קנדל  משטרה 

  
מפקד תחנת 

 משטרה 
   לא השתתף 

מנהלת תחנת   שירן אלבז מד"א 
 מעלות  

   לא השתתף 

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

 נציג 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


