עיריית נס-ציונה
Municipality of Ness-Ziona

אגף הבטחון Security Department

ישיבת וועדת מל"ח מס'  01/2021מתאריך 26.5.21
נוכחים:
תפקיד
יו"ר הועדה  -ראש העיר
ס .ומ"מ רוה"ע
נציג ציבור
נציג ציבור
מנכ"לית העירייה
מפקד משטרת נס ציונה
דוברת העירייה
ראש מטה ראש העיר
יו"ר פס"ח
ס .יו"ר פס"ח
מנהל אגף ביטחון
מי ציונה

שם
שמואל בוקסר
סמדר אהרוני
לוי נחום
יזהר גינתון
דפנה קירו כהן
רנ"ג עובד עובדיה
דוברת הילה קרופסקי
אפרת דמארי
אסף שלם
מוריס באזוב
ירון לוי
ניר שרעבי
אסנת ולדר
עינת אזולאי  +יאיר טביב
מיטל חזן
מיטל בן דור
מיכל רוטוויל

מנהל אגף הנדסה
וטרינר
מנהלת אגף חינוך
מנהל שירותים חברתיים
מנהלת המוקד
גזבר
ממונה פסיכולוגיה
מנהל אגף שפ"ע
מנהל אגף מערכות מידע
מנהל מחסן
מפקד גדוד חילוץ והצלה
מנהל מח' נוער
מנהל היסעים

בועז גמליאל
יוסי נסינג
ריבה קליין
ענת לוין ( סגנית )
ריקי כהן
לימור נהון ( מחליפה )
דיקלה אברהמי
רפי קריספיל
בני קשת
בני מצנבר
שייקה שדה
נועם דוד ( מחליף )
תמיר אשכנזי

ממונה מזון
מנהלת מש"א
מנהלת מח גני ילדים
ממונה בריאות

חסרים:
תפקיד
ס .ראש העיר
חבר מועצה
מפקדת היקל"ר
מנהלת מתנדבים
ממונה חשמל

שם
אריאל אלמוג
רמי סקליטר
קרולינה אברג'יל
יעל בן נון
רונן יוסף
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על סדר יום:
סד'
1
2
3

נושא
עדכונים
סיכום אירועי טילים ראשון לציון ורמת גן – יזהר גינתון
שונות

מהלך הדיון והחלטות:
 .1עדכונים:
שבוע החירום (  ) 360בוטל
עם החזרה ללימודים בוצעו תרגולי כניסה למרחבים מוגנים בכל מוסדות החינוך.
מתוכננים השנה:
 אימון מכלול הנדסה
 אימון מכלול לוגיסטיקה ( יישקל איחוד עם ההנדסה )
 סדנא למכלול אוכלוסיה
 אימון סימולטור – ייבחן שינוי המועד מ  16נובמבר,
 אימון גדוד החילוץ  +הדרכה באמצעים החדשים וע"ר.
תכנת השוע"ל – התמיכה יגיעו בשבוע הבא לבדוק את החיבור שלנו.
 .2יזהר גינתון אירועי ראשון לציון  ,רמת גן:
 עומס באתר  ,אי יכולת להגיע וצירים חסומים.
 יש לבצע סגירות צירים במעגל הרחוק ופתיחת מחסום "נושם " באחריות
הפיקוח  /משטרה המאפשר רק לחיוניים להגיע.
 הערכת מצב יש לקיים בשטח ולהעביר למרכז ההפעלה.
 במידה ויש פריצת מים יש לבצע סגירות מים במגופים הראשיים.
 סגירת גז ע"י כבאות  ,קירות הבטון שמהוות הגנה על צוברי הגז – מנעו
פגיעה ופיצוץ גז.
 יש לדרוש מחברות הגז לבצע סקר בנס ציונה – אחריות בועז מהנדס.
 ההרוגה הייתה מחוץ למבנה – ככל הנראה אם הייתה בתוך המבנה לא
הייתה נפגעת.
 רכבים מזעיקים ורכבים בוערים – אם ניתן להשיג נהגים לכבות אזעקות
 ,במידה ולא נפרצו רכבים ע"י אנשי החילוץ ובוצעו ניתוקי אזעקות.
 חשיבות לגרר לפינוי רכבים .
 חשמל ברחוב – נותק ע"י חברת החשמל.
 חשיבות לנציג הרשות בשטח לתיאום גופי הרשות.
 תקשורת הסלולר לא פעלה במשך כחצי שעה ! – חשיבות למכשירי
הקשר.
 עיתונאים וסקרנים – גידור המקום ע"י מחסומים ושמירה על הסדר ע"י
משטרה ופיקוח.
 מגפונים ניידים לשליטה באירוע.
 חשיבות להגעה מהירה של עובדים סוציאלים – לטיפול במשפחות.
 סריקות כב"א לא הספיקו  ,היה צורך בעוד סריקות של צוות פקע"ר –
נמצאו לכודים והרוג בתוך דירות לא חוקיות לאחר זמן רב .
 חשיבות לקבלת התכניות של ההנדסה בשטח.
 חשיבות למודיעין אוכלוסייה מהרשומות ומתחקורים בשטח.
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פגיעות רסיסים בדודי שמש – לתאגיד איןחלקים לטיפול  ,צריך למצוא
פתרונות לסיוע ראשון עבור התושבים .
חשיבות להגיע לזירה עם ווסטים לזיהוי .
יש להיערך לשמירה על הדירות לאחר פינוי התושבים.
נלקחו בראשון לציון  4משפחות לדיור חלופי.
מס רכוש – חשיבות לנציג עירייה לסיוע לתושבים מול מס רכוש.
היה חוסר בטנדרים עם ווי גרירה.

ראש העיר:
 ככל הנראה האירוע יחל עם פיקוד של המשטרה שיגיעו ראשונים לשטח
 ,לאחר מכן עפ"י המצב יתכן העברת מקל לפקע"ר.
 חשיבות לקבלת תמונת מצב מהירה.
 סגירות השטח ע"י מחסומים עם תחילת האירוע  ,המחסן יעביר מייד
מחסומים וסרטי סימון.
 תחילת האירוע חלוקת גזרות ע"י המפקד  ,הערכות לשטחי פינוי ,
סגירות כבישים ומעברים ופתיחת צירים.
מוריס ( פס"ח ) :
 צוותי הפס"ח מושתתים בעיקר על צוותי הוראה של בתי הספר  ,חלקם
לא גרים בעיר ויש חשש שלא יגיעו במיידי
 צריך גיבוי של עובדי עירייה.
 מציע מראש לצייד חלק משבעת מרכזי הקליטה בציוד.
בועז – מהנדס :
להשלמת תכניות המבנה שבהנדסה צריך להשתמש גם בקבצים שנמצאים
במדידות של הארנונה.
סיכום ראש העיר:
 באירוע מסוג זה צפויה אנדרלמוסיה וצריך יהיה לשלוט במצב,
 סלולר ככל הנראה לא יעבוד ועל כן נשתמש במכשירי קשר  ,חייבים
משמעת  ,לחשוב למי לתת מכשירי קשר  ,ללמד נוהל דיבור  -אחרת
התקשורת לא תתאפשר.
 צריך מגפונים בשטח.
 בידוד האיזור.
 להתבסס על צוותי העירייה בטיפול באזור האירוע ולא לבנות על קבלנים.
 יועבר לכל בעלי התפקיד נוהל סופי של טיפול באירוע  -על כל מכלול
ללמוד ולוודא כי מצויים בפרטים.
דפנה – מנכ"לית:
 עד סוף החודש כל מכלול נדרש להעביר פערים צפויים בכ"א למשאבי
אנוש.
 תועבר טבלת אקסל לסיכום האירוע  ,כל מכלול ימלא את המשימות
וייקבע לו"ז לטיפול.
 לאחר מילוי הטבלה תקבע ישיבה לסיכומים.
:
רשם :ירון לוי – מנהל אגף הביטחון

