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   סדר יום:
 מר רפי סער ראש העיר. –פתיחת הישיבה  .א
 הח"מ .  – אימונים, הכשרות וביקורות  –הצגת תכנית חציון ב'  .ב
 מר שי זייד. –ביוני(  15למאי ו  25תרגילי הרשות )יום א' + ב'  \ הצגת סיכום אימון  .ג
 עדכונים שוטפים. .ד
 התייחסות חברי הוועדה.  . ה
 סיכום ישיבת הוועדה.   . ו

 
 
 
 

   עיקרי דברי המשתתפים:
        

תחלואת הקורונה תישאר עוד זמן רב, קיים צורך להמשיך את   –  מר רפי סער  .א
והפעילות לצד התחלואה תוך דגש על שמירת הכללים, התנהגות האנשים  השגרה 

 ודוגמא אישית של עובדי הרשות. 
   אדומה ולאור הפעולות המהירות והיעילות הרשות ציין שלפני כחודש הייתה שוב        
 להיות ירוקים.  חזרנו       
     קיים צורך להמשיך בפעולות שמקדמות את הורדת רמת התחלואה , עידוד                     
 התושבים להתחסן , ריבוי בדיקות, הסברה ושמירה על הכללים.                    

טוב בשגרה תתנהל טוב בחירום, התנהגות הרשות במבצע "שומר   מתנהלתרשות 
 החומות" הוכיחה זאת. 

שסוכמו כטובים מאוד ,  על האימון והתרגילים  ברצוני להודות למנהלים ולעובדים
 . יכולות הרשותגבוהה והציגו את תרגילים שבוצעו ברמה 

 

 . 02ועדת מל"ח עירונית מס'  שם   :ישיבת ועדת פרוטוקול  נושא:  

 אסמכתא :    11\ 07\2021 נערך ביום: 

 

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

שמות חברי  
  הוועדה

   הנוכחים: 

הגב' אירית גרינברג, הגב' רוזי  מר שי זייד, הגב' אסנת חכמון, מר דני הרוש, מר יובל בודניצקי ,
 , הגב' מירב הלפמן, מר אסף טל, סא"ל דורון סחר, מר אבי סנדלר,טליץ ינוימן מר שמעון ג

שמות חברי  
שלא   הוועדה

 : נכחו

 .מר אבי גמליאל מר אודי להב ו 

 וזמניםמ  שמות
 שנכחו: 

 

 

 

 

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  ת/משתתפים, רכז תפוצה: 



 

  

מבקש להודות על העבודה הקשה והמקצועית שמתבצעת ומאחל  –מר דני הרוש   .ב
 שנתרגל באימונים ולא במלחמה.

 
ברשות החל מבצע "שומר החומות"   ותחילת תפקידב ציין ש–מר יובל בודניצקי  .ג

מקצועית שמנוהלת  בשיתוף פעולה מערכת ובהמשך התקיים תרגיל יום ב', מצאתי  
 ושנתראה באימונים ובשיגרה.   המקום הוסיף שהאנשים בונים את - מגובה בנהלים 

 
סקר את סיכום התרגיל והלקחים , ציין שהרשות סיימה את התרגיל   –מר שי זייד  .ד

 בציון טוב מאוד ושהרשות נמצאת בכשרות גבוה מאוד. 
יחד עם זאת אסור לשבת על זרי הדפנה, לאור לקחי התרגיל יעודכן התו"ל באשר 

 לאיוש השולחן המרכזי. 
לצורך שמירה על הרציפות   UPSעדכן שבאחרונה הותקנה במרכז בהפעלה מערכת 

 התפקודית במקרה של הפסקת חשמל. 
 

ציין שהוא מאוד מרוצה מהעברה לכפר סבא ושמצא רשות   –סא"ל דורון סחר  . ה
   שפועלת באופן מקצועי, שפה משותפת ונהלים.

 
למופעי החירום ,מתכננת   ציינה את ההתנהלות וסדר בכל הקשור –הגב' רוזי נוימן  . ו

 במכלול האוכלוסייה. לקיים הכשרות לצוותים השונים 
 

תרגלו כל מוסדות החינוך תרחיש של  06עד   02ציין שבשבוע של  –מר אבי סנדלר  . ז
 "רעידת אדמה"

 
תעסוק באימוני הרשות ) אימון יום א' + ב' ( , הכשרות ,  תכנית חציון ב'    – הח"מ .ח

 חציון ב' צורפת לסיכום(.וביקורות. ) תוכנית 
 לדצמ' תיערך ביקורת חירום לכלל המכלולים ברשות      08אבקש לציין שבתאריך         
 באחריות : פיקוד העורף , רשות חירום לאומית ומשרדי הממשלה, ביקורת זו             
 מתבצעת אחת לשלוש שנים, תוצאותיך משקפות את מוכנות הרשות לחירום.       

 
 

 טות:החל
 

 מר רפי סער ראש העיר :              
 יש לפעול בנחישות תוך שמירה על הכללים ,ביצוע בדיקות , הסברה ,  -נגיף קורונה  .א

 התחסנות, וטיפול במוקדי התחלואה.חשיבות ה 
 הטמעת  לקחי התרגילים בתו"ל הרשות עד סוף שנת העבודה.  .ב
הכנות וביקורות   מבקש לקבוע לו"ז –בסוף שנת העבודה ביקורת חירום  ברשות  .ג

 והגופים השונים ברשות. המכלולים  למקדימות בכל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשם חתימת יו"ר הועדה 
 

 


