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  4-פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח מס

 משתתפים :

נירה פרידמן ישראל גל ,רון מלכה ,ירון יעקובי ,חיים סופר ,ליאור בן טריה ,שרון רוזנטל ,חיים נגר ,לאוניד פישל ,

,מיכל כהן ,אורנה ברדוגו ,מיכל רוזנשיין ,דורון חמו ,עדי מעוז ,סמדר סויסה ,חן ארד ,יובל אשרוב ,דורון חמו ,חן ארד 

אביחי מאמן רשויות ,גל דהן קרנ"ית ,אריאל חג'בי ,תומר אפרת מועלם ,שמעון דנוך , ,מיכל קרני ,לילך טרבינוביץ,

אהרון לוי ,אלון מי אונו ,גנדי ,צבי לוין ,ששי דבורה ,טלי סנטו ,מירית אלעד ,חניתה דורית לוי ,שיר ,נאור מלדה ,

 שי מרום ,חן בבלי . אליאב מיכל לנדמן,

 קב"ט העירייה–עדי מעוז 

נדרש , נקיים את האימון שלנו במרה"פ החדש הבא שבמפגשפ מקווה דברי פתיחה לקראת פתיחת מרה"–עדי מעוז 

מהתאגיד לעירייה במקרה של הקמת  מקלבנושא של העברת  פנימית של העירייה מול תאגיד מי אונו  הערכותלבצע 

 תחנות חלוקת בזמן משבר מים.

 מנכ"ל העירייה –חיים סופר 

הסבר על חשיבות ועדת מל"ח במצב אמת .מציין כי המדינה נמצאת בשקט לפני סערה מציין שהערכות בשגרה הינה 

היה  ) מבצע שומר החומות( ישנה תזוזה ברמה הלאומית ארה"ב ואיראן .לפני כמה חודשיםחשובה לימים הקשים 

. כל המדינה נכנסה לפניקה מציין כי העיר חייבת להיות מתורגלת המרכז ראשון לציון ,בת ים ילים לאזור טור גשי

 לימים אלו מקווה שהימים יחזרו לשגרה גם מבחינת הקורונה .

בהשקעה של מיליוני שקלים מדובר על מרכז הפעלה בחרום משוכלל וחדיש  2022י של המרה"פ יפתח בחציו השנ

מדגיש ומציין שלצערנו המצב הולך ונהיה יותר קשה האויבים שלנו הולכים ומתחזקים אנחנו  .ברמה הלאומיתביותר 

 חיים להיות ערוכים לכל תרחיש .

 מאמן רשויות פקע"ר -אושריאביחי 

על מנת ר ההערכות והמוכנות של הרשות המקומית לניהול אירועי חירום ושגרת חרום מטרת האימון הינו שיפו

 לשמור על מצב בשליטה .

מדרגים שונים במצב  םקיימי וון המרכז ,ירים לכגילים שמשוטהצגת תמונות מצב ארצית ע"י מצגת מציין את כמות ה

להערכת מצב ברמה הלאומית ע"י פקע"ר, משתנים בהתאם  המדרגים 2חרום המדרג שאנו נמצאים בו הינו מדרג 

 בוואטספ . של האירועים  כל ההודעות וההזרמותישלחו למשתתפים  באימון
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 30הינו מדרג שנותן אפשרות פעילות חינוכית התקהלות עד  2מסביר כי מדרג 

 בקרבת מקום מוגן . נדרש להימצאאיש ו

לשחרור כמה שיותר מהר ,חייב להיות שיח בין כל המכלולים שמתקבל מהשטח  למוקד יש משימה להעביר כל מידע 

 כל מכלול חייב ללמוד מטעויות ולהשתפר לפעם הבאה .

 ראש העיר– ישראל גל

מציין כי קריית אונו מובילה בכל תחום אנו מתרגלים מקרה שיכול להתרחש .במקרה אמת אנחנו לבד אנו צריכים 

 ,בפעולות פנים ,בסקנות טבע , פינוי פצועים ועוד. לתת מענה גם בהרגעת התושבים ,בתאגיד מים

 מאחל לכולם עשייה מבורכת ושנפיק מסכנות כמה שיותר מהר 

 מעוז עדי 

 וואטספ .ואירועים  יועברו ב מכלולים ניתוח סיטואציות כל מכלול לגופו הנחיותלישיבה בהמשתתפים מתפצלים 

 

 מזכירת ועדת מל"ח -רשמה: נעמי עזר


