
 

  

2022/9/11  תאריך:  
 

 
 

 סדר יום:
 מר רפי סער ראש העיר.  - פתיחת הישיבה  .א
מר אסף   -סייבר איומים ומוכנות הרשות בתחום אבטחת מידע ומתקפת  .ב

 רבינוביץ מנהל אבטחת מידע באגף המחשוב 
 . אייל קופרמר   - דגשים אחרונים לקראת ביקורת החירום הרשותית .ג
 התייחסות חברי הוועדה. .ד
 סיכום הישיבה. .ה

 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
חשיבות לתרגול כלל מנהלי המכלולים וגורמי ההנהלה    –מפקד היקל"ר   .א

בעירייה בחירום למענה לאירוע סייבר )סוגיות של דוברות, גזברות, רווחה  
 ועוד(. 

   -מנהל אגף הביטחון   .ב
בכל הרמות לעבודת העירייה    והעובדיםיבוצע תדריך לכלל האגפים  (1

 בחירום עד סוף השנה. 
היערכויות ופעילויות  במסגרת מבצע "עלות השחר" בוצעו מספר ה  (2

בתחום החירום והביטחון כגון פתיחת מקלטים, שיח מול התושבים,  
 הערכות מרכז ההפעלה ועוד. 

אנחנו כל הזמן נערכים ומתוכננים לאירוע חירום/מלחמה על מנת שבזמן   (3
 אמת נדע לתת את המענה המתאים בצורה המהירה ביותר. 

 3/2022  ישיבה: מס'   ועדת מל"ח עירונית    :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא:  

    אסמכתא :   11/9/2022 נערך ביום: 

 אייל קופר  נרשם ע"י:  מר רפי סער ראש העיר  נוהל ע"י: 

שמות חברי  
 הוועדה

 הנוכחים: 

עליזה זיידלר גרנות, מר אודי  הגב' מירב הלפמן, הגב' הגב' קרן פלד, מר נעם בן יהודה, 
מר אסף טל,  מר אבי סנדלר, אל"מ במיל'  הגב' מיכל הלמן,  מר אורן וולשטיין ,  להב,

 דורון סחר. 

שמות חברי  
 הוועדה

 : שלא נכחו

,  רוזי נוימןהגב' מר אור ויטא,  מר יובל בודניצקי, מר' דויד ציון תורגמן, מר דני הרוש, 
 ל. הגב' אסנת חכמון, מר אבי גמליא 

  שמות
 וזמנים מ

 שנכחו: 

 נציג אגף המחשוב בנושא אבטחת מידע וסייבר  - מר אסף רבינוביץ 
 

 

 

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



 

  

 
מעורבות והובלה של כל  חשיבות מרובה ל  -מנהל מחלקת הערכות לחירום  .ג

מנהל מכלול בחירום יחד עם אנשיו ומנהלי התאים למוכנות לחירום, כל  
 אחד במכלול שלו ומול כלל הגורמים הרלוונטיים.

 
 
 

 : סיכום והחלטות
 מר רפי סער ראש העיר       

 תודה על הסקירה המעניינת בתחום הסייבר.  .1
 המענה יהיה יותר טוב ומהיר.ככל שנהיה ערוכים ומוכנים לכל תרחיש, כך  .2
דחיית החתימה על ההסכם   -אנחנו נמצאים באזור רגיש ומשתנה מאד   .3

  באוקראינההגרעיני מול אירן, המשך המו"מ על אסדת הגז בצפון, המלחמה 
 ועוד, משפיעים עלינו ויכולים לקבל תפנית פתאומית בכל רגע. 

 חירום.   לכל מנהלי המכלולים שעוסקים בהכנת העיר לאירועמודה   .4
 ברכת שנה טובה ושקטה לכולם. ב .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת יו"ר הועדה 
 רפי סער 

 חתימת מזכיר הועדה 
 אייל קופר 

 
 
 

 


