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 נוכחים:

 שם תפקיד 
 שמואל בוקסר ראש העיר

 כהן-דפנה קירו מנכ"לית העירייה
 בועז גמליאל מהנדס העיר

 בני קשת מנהל מערכות מידע
 קרופסקי עוזריהילה  דוברת

 דגנית דאהן סגנית מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי
 עינת אזולאי קניין

 יוסי נסינג וטרינר
 יזהר גינתון נציג ציבור

 נון-יעל בן מנהלת מתנדבים
 ירון לוי  קב"ט העירייה

 מיטל חזן מ"מ מנהל משאבי אנוש
 בני מנשה מנהל מחלקת פעול טכני

 מוריס באזוב קב"ט מוס"ח
 ריבה קליין מנהלת אגף החינוך

 נחום לוי נציג ציבור
 סמדר אהרוני סגנית ראש העיר

 ניר ואוסנת ציונה-מי נס
 עמיר קשי מנהל אגף לשירותים חברתיים, רווחה

 ענת לוין סגנית מנהל אגף לשירותים חברתיים, רווחה
 שייקה שדה גדוד מתנדבים

 
 חסרים:

 שם תפקיד
 אלמוגאריאל  ס. ראש העיר
 נאור ירושלמי ס. ראש העיר

 אפרת דמארי ראש מטה
 מיכל רוטוול רווחה

 יאיר טביב מנהל רכש
 אילנית חן מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים

 בר אדיר קצין רשויות
 אברהמי-דקלה וינמן מנהלת אגף פסיכולוגיה

 כפיר פוני מנהל מחלקת הנוער
 נועם דוד מנהל תנועות ובני נוער

 דור-מיטל בן מנהלת מחלקת גני ילדים
 עובד עובדיה מפקד משטרה נקודת נ"צ

 קרולינה אברג'ל מפקדת יקל"ר
 רמי סקליטר נציג ציבור

 רפאל קריספיל מנהל אגף שפ"ע
 תמיר אשכנזי מנהל מחלקת היסעים

 רונן יוסף ממונה חשמל
 דורי-ראובן בן נציג ציבור
 יובל וינר נציג ציבור

 שאול מאור ציבורנציג 
 שבת-שמעון בן נציג ציבור
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 שם תפקיד
 משה פולק נציג ציבור

 רינה קטיף מי ציונה
 אלכס לקשטן מנהל מחלקת תשתיות 

 לני ממן מידע לציבור
 רביב לוי מנהל מחלקת שיטור
 אנה איידל מזכירת אגף ביטחון

 אליהו לוי חבר מועצה
 פנינה זיו חברת מועצה

 עמוס לוגסי נציג ציבור
 יוני יונתן קב"ט מוס"ח

 
 

 על סדר יום:
 

 נושא סד'
 סיכום שבוע חרום וסקר חירום עירוני 1
 סיכום תרגיל אימון הנדסה 2
 6/7תרגיל  3
 אימון דוברות ואימון מבצעים– 20/6ביקורת רוה"ע  4
 14/7ביקורת חירום  5
 שריפה נוהל, סיור כבאות . 6

 
 מצ"ב תוצאות (סקר התושבים : מוכנות לחירום ) 

 
 

 אחריות התייחסות והחלטה נושא
נבדוק עם פיקוד העורף האם ניתן לקבל נתון של  אורך הסקר

 תושבים שנכנסו ולא סיימו את הסקר מפאת ארכו.
 

 ירון

עשרת  –דברור הנחיות  בעת אירוע רעידת אדמה  הנחיות 
 הדיברות .
 

 ירון

מהתושבים  14%
אמרו כי לא 

 מרגישים בטוחים

 ירון האם יש קורולציה לאזורים ותיקים ללא מיגון

  להפריד ווטס אפ וסמס קישור לסקר
 

 רשויות בלבד. 4עד עתה ביצעו את השבוע  - 360שבוע חירום עירוני 
 

 אחריות התייחסות והחלטה נושא
 ירון בדיקת מס' התורמים התרמות דם

היה קשה לדברר, ריבוי האירועים גרם  דוברות
וכדאי לצמצם את הכמות של לבלבול 

 האירועים.
 הציבור רוצים בילוי

 

להקים רשימת וואטס אפ של וועדים עם  הודעות לתושבים
 מתנדבים
 

 ירון ויעל בן נון
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 סיכום מנכ"לית:
 

  ולא אפקטיבי עמוסהשבוע היה  
  .קשה לצפות מקהילה לזכור כ"כ הרבה 

  .צריך לעשות הפנינג אחד גדול ומושקע או לשלב את התושבים באירועים קיימים 
 .העומס לא יוצר אפקטיביות  

 (רעידת אדמה לא הוצגה ) קמפיין ארצי 
  לא היה אפקטיבי. 360שבוע 
 

 סיכום רה"ע :
 

  תועלת ,  לא הצדיק. –הטיימינג היה גרוע, הושקע מאמץ גדול ומבחינת עלות 

 .הפנינג החירום  בבי"ס  לב המושבה  היה מוצלח 
  אם רוצים לעשות משהו בנושא  חרום צריך לבצע שת"פ עם אירועים קיימים כי אנשים

 עמוסים ונמאס להם. 
 
 עדכונים:

 
 נושא

 
 הערה

היה תרגיל ואימון מכלול הנדסה  –בועז 
 בחרום. 

 

 במצבי חרום לא נוכל להסתייע בחברת חשמל

 ( 14.7) מקדימה לביקורת של רה"ע   20.6
 

 

 תרגיל שולחני רעידת אדמה   27/6
 

 

 ( 971תרגיל נפה ) גדוד חילוץ  6.7
 

 

 
 שריפה גבעות הכורכר:

 
  אחריות התייחסות והחלטה נושא
סיורי מקדים 
 והכנות לקיץ

לקבוע מועדים לסיור הכבאות לקראת כל קיץ 
 ומועדים לביצוע

 המשאבות מהמאגר ( ) סיום החורף קיפול

 מיידי ירון

 פסי האש. בפס הצפוני והמערבי של מאליבו.  
דרך כיבוי אש להוציא צו לכריתת עצי הזית 

 בדרום השמורה
 

  ירון

 למשימות הגדודשריפות להוסיף  גדוד החילוץ
 

 יידימ ירון

סיור עם רט"ג 
 לקחים -וכבאות 

 2/6 ירון לשתף את התושבים שפנו

  מנהל מחסן להפעיל את גרור הכיבוי שבמחסן גרור כיבוי 
 מיידי ירון עפ"י הסד"פ יש להפעיל רחפן לסיוע ותיעוד רחפן

 מומלץ להקים חפ"ק בסמיכות לחפ"ק הכיבוי. חפ"ק
 להודיע לתושבים מיקום

 להכין ערכת חפ"ק במוקד העירוני

 מיידי ירון
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  אחריות התייחסות והחלטה נושא

 
 15/6 ירון + בני מנשה שפ"ע רכישת מכשירי קשר מכשירי קשר

 רשם: ירון לוי 
 


