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מיוחדת להכנה לביקורת משולבת התכנסה ועדת מל"ח   2019  פברואר  14בתאריך  .1

 .2019טובר קאוב 31בתערך ש

 שלי,  רחלי משה, אביגיל  אנגלמןאיתי פרס,  כרמל טל, ,רותם ידלין  בנוכחות תקיימהבה ההישי .2

 ,שרית חוזה  רותם אלקובי ,יניר שמולביץ ,כרמית גבע , מזל דמרי,שמואל הררישירי עופר,  , קרן

 רשות המים, -, אריאל חגביחפס" –ממונה מחוז מרכז -מנהל מחוז מרכז, אבי דגן -ןעופר שוש

מוטי משרד הבריאות,  -אביטלאיריס משרד הרווחה,  -רוניאהקרן רשות המים, -בנךה יואסמר

,  ם מטעם רח"לואיאיש מיל -, נחומי ציוןחברת חשמל -אבי אייזנברג, "א(ה )כדמשרד העבו -חביה

 והח"מ.מאי כרמל קנ"ר שפלה 

 
 עיקרי דברים: .3

 

 פתיחה ראשת המועצה:דברי  •
צריכים לדאוג לעצמנו, צריך להיערך , אנחנו  דבר קריטית לחירום הינו היערכו

 מבעוד מועד.
 ות עברנו בציונים גבוהים והפעם נקבל ציון גבוהה יותר.ות הקודמבביקור

 צלחה!בה
 נבצע סבב היכרות עם המשתתפים, כל אחד יציג את עצמו ואת תפקידו.

 

 "ל(חר) מחוז מרכזמנהל  –שן ועופר ש •
  11:30השעה  דעסיום ישיבה : ו"ז להכנה לביקורתל

 ה וצמצום הפערים .מטה מול מט: שיתוף פעולה המטר
 גו ע"י המועצה ונשיב בהתאם.נעבור על הפערים שהוצ
 הנוכחים בישיבה.תשובות ע"י הרפרנטים נתנו יוי שאלות והבהרות יועלו

 .חשמלנקיים הרצאה קצרה על משמר ה
 לביקורת. סיים את הישיבה עם תדריךנ

 :קנ"ר -מלמאי כר  דגשים ועיקרי נושאים •
ה משתפרת בנושא פערי מיגון אך עדיין יש חוסר במיגון המועצ -גוןמי
 יש"גן שהכי מו": ןפתרו -נים ישניםבבמ
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פרוייקט לכלל הרשות מקלטים פקע"ר מבצעת מיפוי  -סיוע ע"י פקע"ר
 .שיצא לדרך

 חוז.פקד המחתימת מלהועבר  – "אתקציב הג
זאת ין חייבת לצי,  שותףצה מועפקע"ר ל: קיים שת"פ בן ת"פ ש

 !כחישר  לטובה.

 אבי אייזנברג -חברת חשמל •
 

 בקשר די טו -שמלבן המועצה לחברת הח שת"פ
 .צורה טובה מאודוהל במנ תיק מכלול

 קרן -רווחה •

 
 קציני מבחן –פערי כ"א 

 (.שמות ) ללא הסעה , באחריות המועצהנדאג לה  -תיומוגבלוכ"א עם 

 ב צוות בכל ישו צוותים 25קיימים  –"י צח •
 .שאנוקבלת סיוע בהמועצה לא מ

ווחה ליצור קשר עם קרן ממשרדי הרווחה ראחריות אביגיל מכלול ה
 .ילתיבנושא קה

 קרן שלי  -נוךיח •
 .מערך הסעות ן, למועצה איסעות מרותק לצה"למערך הה -תחבורה
 .אוטובוסים של המועצה 11קיימים 
 אוטובוסים בסה"כ. 60נדרש כ -קרן שלי

 סעים.יהצאת במקום טוב מבחינת ההמועצה נמ -ושןו שפעו
ום, בקשה לתגבור סעים בחיריב שמתעסק בהבחדר מצזר ניתן להיע

 ה מחוזית.מבזמן חירום , המענה הינו בר
החינוך יש לעדכן בתיק  מכלול -מי רוזנבאוםהינה ת מפקחת מתכללת

 המכלול.

 

 חביהמוטי  -"אכ •
 

 .כנות מעוד ןאינת והרשימ – תקן מול איושמות כ"א רשי
 .בודהמשרד העבאחריות מנהלת כ"א במועצה לרענן הרשימות לשלוח ל

 באחריות מכלול חינוך. -כולל מתקני קליטה
  

 דגןאבי  –ח "פס •
 ס"חבמוכנות מלאה בנושא פועצה המ

יש לפעול  -בכל מועצה ורשות מחויב ת ריכוז חללים(נוהל תר"ח ) תחנ– תר"ח
 .חפי נוהל תר"על 

 פס"חאחראי  –אילן סעדה הרב   -אחריות
 בקשר רציף עם המועצה. -שת"פ

 טליס אביאיר -בריאות •
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כלל לרפאה אחודה ) ישוב יקבל טיפול במהרעיון הינו שכל  -מרפאות אחודות •
 .קופות החולים(
 תחן()בתיק הבריאותאות אחודות נשלחה למחזיקת רשימה של מרפ

 מיגון.אין  רפאותברוב המ -ןמיגו •

 קיים קשר רציף.  -שת"פ •
תיק  .ה בחומר אובקירצינית  ,מחזיקת תיק הבריאות בת לציין כי בתחןיחי

 ני.מאורגן ומסודר ועדכהבריאות 
 

להשתמש כדאי  – גזנבריוטי אמת טבלה שהוכנה על ידי מייק-משבר החשמל •
 לראות מהם הפערים ובמה ניתן להשתפר בזמן חירום.ובכך בה 

 
 
 
 

 עופר שושן -ביקורתום והכנה לסיכ
 

 המוכנות של המועצה.רמת בדיקת  –מטרת הביקורת 
 קרי דברים:עי

הוקם  -עלי התפקידים אינם מוכשריםרוב במועצה ב -דיםעלי תפקירה לבהכש •
 בי"ס למקצועות העורף.

 מבקש להנחות את בעלי התפקידים לבצע את הקורסים להכשרה .

וצוות  ואים, פקע"רה, אנשי מילרים , נציגי ממשלבק -חברי צוות בביקורת •
 מרח"ל.

 

 לתיאום ציפיות.נציגי הממשלה עם ליצור קשר יש  –ת"פ ש •

 
 המועצה אינה חזקה בהן והם: ישנם תחומים ש

 ,הברמה נמוכ -תחבורה  •

 בינוניתברמה  –ותרגילים  עודתי  •

 יש מה לשפר -טובהברמה  –תרחישי המועצה  •

 נוניתה ביברמ-ולוגיסטיקה סה הנד  •

 טובה. כמעטברמה  –צח"י  •
 

 ותומתן תשוב-יםדגש

 "ו לרמה של מי אחרי , מי עושה וכלרדת  ם : ישנהלי .1

עד פרט  המכלול רמת לגזור מתרחיש המועצה ליש  –ברמת המכלולים : םשייחתר .2
 .רחישתפקידו ברמת המכלול על פי התהקטן. שכל אחד יבין מה 

בשאר שיר את צוותי הצח"י יש להמשיך להכ -ם שיפור משמעותיקיי –י צח" .3
 שורים.לפעול בזמן אמת ללא כי צחי ללא הכשרות לא יוכל -הישובים



   
 צעד אחד לפני כולם!-בטחון      

שבזמן יתכן ך קחו בחשבון שנושא ידוע, נפיק תעודות מעבר א -אישורי מעבר .4
 המעבר. ת.עם לעבור גם  ןייתחסימת צירים השוטר או מי שחוסם את הצירים לא 

תפתחות מאוד , ישנה הםבעייתייאוד כרגע מהווה את אחד הדרכים המ -סייבר .5
 .תשובה ספציפית ין כרגעלגבי הרשות א גדולה ברמת תשתיות לאומית.

)עופר(  רח"למבקש להעביר רשימה של בעלי אמצעי הכלי ל  - ק של כליםוחוסר רית .6
כלל הנדסה מלבדיקה אם הכלי מרותק לאחד מהגופים הגדולים ) באחריות 

 ולוגיסטיקה(

 . ל מול הרפרט שלואם ציפיות כל מכלויש לת -תיאום ציפיות .7

 כשרותיש להכשיר את כלל בעלי התפקידים בקורסים וה -הכשרת בעלי תפקידים  .8
 .על פי תפקידים 

 על קשר רציף עם ממשרדי הממשלה.יש לשמור  :שת"פ .9

 בהצלחה! .10

 
 
 

 בברכה,                                                              
 

 אליק מגורי כהן                                                           
  קב"ט המועצה                                                           

 
 
 

 העתקים:
 חברת ועדת מל"ח -דהןית יהוד

 נוכחים


