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 נושאים לישיבה   - סדר יום
 

הוצג ע"י מר שי זייד מנהל  – 92,94הצגת תכניות מרכז ההפעלה החדש ברח' וייצמן מס'  .1
 אגף חירום וביטחון.

הוצג ע"י מר מעוז  –הצגת תכנית חלוקת מים בחירום והערכות מפעל המים בחירום  .2
 ליפשיץ ומר תמיר הררי ממפעל המים כפר סבא .

הוצג ע"י מר  –הצגת השלבים במדרגות המענה והתנאים להפעלת עתודות המים בחירום  .3
 אריאל חג'בי מנהל מרחב מרכז, היחידה לביטחון מים ורשות המים.

                  
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3מס'   ישיבה: וועדת מל"ח עירונית   :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :    בספט'  יב אלול  תשע"ט 12 נערך ביום:

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

 שמות חברי הוועדה
  הנוכחים:

מר ראובן אביסף, הגב' מירב הלפמן, , הגב' רוזי נוימן מר עוזי בוכבינדר,  מר שי זייד,מר דני הרוש, 
מר אבי , )מ"מ( הגב' מיכל הילמרמר אבי סנדלר, , אורית ליבוביץ )מ"מ( הגב' מר אודי להב, 

 גמליאל, 

שלא  שמות חברי הוועדה
 :נכחו

 .מר אורן וולשטיין, מר צפריר רוזן, מר אורי ארבל גנץ, ואיתי צחר, הגב' צאלה וקסמן גונןמר 

 מרחב מרכז, היחידה לביטחון מים ורשות המים.אריאל חג'בי מנהל  שנכחו: וזמניםמ שמות

 מעוז ליפשיץ מ.מ מנכ"ל מפעל המים כפר סבא.

 תמיר הררי אחראי חירום מפעל המים כפר סבא.

 

 

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



 

 

  תפים:עיקרי דברי המשת
 

ואת לוחות  92,94הציג את תכנית מרכז ההפעלה החדש ברח' וייצמן מס' .  א שי זיידמר  .1
הזמנים המשוערים לסיום ב. ציין שלאחר המעבר למרכז ההפעלה החדש יחלו עבודות 

ובסיומן תעבור לשם נפת גלילות  2שיפוץ של פקע"ר במרכז ההפעלה שבששת הימים 
יח' החילוץ וההצלה בבה"ד אותה מבצעת  02של מחוז דן, ג עדכן באשר להכשרת מחלץ 

 של יח' חפ"ק מודיעין אוכלוסייה.המתוכנן לגבי האימון ושל פקע"ר  16
מעוז ליפשיץ ותמיר הררי ממפעל המים הציגו את השלבים השונים בכל הקשור מר  .2

 .5ובמצב  4לחלוקת מים בחירום במצב 
של זיהום מר אריאל חג'בי הציג את הסיוע לרשות בחירום במצבים השונים )באירוע  .3

מים, קליטת תספוקת מים ,הציג את השלבים במדרגות המענה והתנאים להפעלת 
 עתודות המים בחירום

א. ציין שמפעל המים ערוך ברמת גבוה בכל הקשור למתן מענה במצבי  –י הרוש נמר ד .4
ב. ציין את הפעילות המבורכת שמנוהלת ע"י אגף החירום בכל הקשור  החירום השונים.

 למוכנות הרשות לחירום.
א. ציינה שקיימת כוונה לבצע סיור לימודי בעוטף עזה לצורך למידה הגב' רוזי נוימן  .5

 קו העימות.  שוביייאותם  בהמתגוררים מבעלי התפקידים מהלקחים ו
שיגרת  –גות יין שאין שינוי בהנחיות ההתנהא. צ  -מר עוזי בוכבינדר מפקד היקל"ר  .6

 פעילות רגילה ב, עדכן לגבי כוח האדם ביקל"ר ואת העבודה המבוצעת בנושא.
       

 
 
 החלטות    

       
 מר רפי סער ראש העיר  .1

 לחירום.הרשות למוכנות  בוצעת באשרהחשובה המהרבה וציין את העבודה  .א
 חירום.ההדגיש את החשיבות בשילוב המתנדבים בכל הקשור להכנות ולמוכנות  .ב
צורך להצעיר את המתנדבים ביחידות ובגופים הפועלים בהתנדבות ולשמר קיים  .ג

 את הקיים.
 

 מר דני הרוש סגן ראש העיר . .2
      

הנחה את אגף כוח אדם ומפעל המים לקביעת  לו"ז לצורך תרגול צוותי חלוקת  .א
 בחירום.המים 

ציין את הפעילות המבורכת שמתבצעת בכל הקשור להכנות ולמוכנות הרשות  .ב
 לחירום.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה חתימת יו"ר הועדה
 




