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מחלקת ביטחון ושירותי חירום
לכבוד

(לוח תפוצה)
א.ג.נ.
הנדון :פרוטוקול מישיבת ועדת מל"ח רבעון ד'11.33.31 -

 .3בתאריך  21.93.92התקיימה ישיבת ועדת מל"ח רבעון ד' בראשות רה"ע מר איתמר שמעוני,
סגן רה"ע מר אפי מור ,מנכ"ל העירייה -מר חיים סופר ,בהשתתפות מפקד מחוז דרום פקע"ר
אל"מ רועי בארי וחברי ועדת מל"ח (רשימות מצורפות).

רה"ע – מר איתמר שמעוני-:

















מאחל לאל"מ רועי בארי מפקד מחוז דרום פקע"ר הצלחה.
העיר עברה מס' אירועים בשנים האחרונות בסופו של יום העיר הצטיינה בחוסן התושבים.
העיר הצטיינה בשנים האחרונות במוכנות לשע"ח מהטובים בארץ.
עברנו ביקורת ,הביקורת הייתה חשובה ע"מ לתת לנו לדעת עד כמה אנו טובים
וערוכים בהתאם.
חשוב לצמצם את הפערים בשגרה.
צריך לשאוף למצוינות בחירום כדוגמת :מכונית הזבל תפנה את הזבל ,
תאגיד המים – ידע לטפל בפיצוץ צינור מים ,שגרת לימודים ממשיכה במקביל ,אם נשאף להגיע לשם
אני חושב שאנו מבצעים את תפקידנו טוב מאוד.
הרשות הינה לבנת היסוד לחוסן התושבים.
מה שקורה סביבנו אינו מבשר טוב ,יציבות הרשות הפלסטינית ,מצב מדיני וכו' ,...עלינו להתכונן לגרוע מכל.
אנו צריכים להיות מוכנים היטב ולבדוק האם העיר אשקלון מוכנה לרעידת אדמה ,צונאמי ,ישנם בניינים
ושכונות עם בניה ישנה לפני .9111
אסון הכרמל "תפס" את מדינת ישראל ,לא מוכנה אף אחד לא צפה את ממדי האסון ,אנו צריכים להיות
מוכנים לכל אסון אפשרי.
מחלקת הביטחון בעיר נהדרת בהובלת יוסי גרינפלד וחיים מור יוסף ,מבצעת את העבודה
הרבה מעבר לנדרש.
חשוב שיהיה צמצום בפער בזמן אמת.
מנהיגות -אני מבין כמה מוטל על כתפי ,ההתנהגות האישית שלי בזמנים לא שגרתיים
משפיעים על התושבים.
אני תלוי בצוות שהתכנס בוועדת המל"ח ע"מ להגיע למטרות והיעדים.
תודה לפורום אני מאמין בכם.
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סגן רה"ע -מר אפי מור-:







כממונה על הביטחון ,הנושא לא זר לי היו לי ממשקים עם כלל הגורמים.
מה שעובד בשגרה יעבוד בחירום הוא הפורמט הנכון.
בניית המכלולים היא המתקונת הנכונה.
המעבר משגרה לחירום לעיתים יכולה להיות מהירה ויש להיערך בהתאם.
אני אשתדל ללמוד את נושא החירום על מנת לתת מענה טוב יותר ביחד עם הצוות.
השת"פ עם כלל גורמי החוץ הינה טובה מאוד ,אנו נמשיך ונאמץ את
הנושא הזה.

אל"מ רועי בארי -מפקד מחוז דרום – פקע"ר-:












הרשות עברה ביקורת מוכנות לחירום ברמה גבוה ,העיר יכולה לשמש מודל טוב לשאר
הרשויות.
ההיערכות של רשויות המחוז לירי תל"מ במס' רב של מטחים מחייבת הערכות מתאימה.
שנה"ע  3190תהיה בדגש על התגוננות אזרחית.
הרשות מוכנה לחירום ,מובילה ,מבצעת מעבר לנדרש ,ביצעתם תרגיל מב"ט
(מרכז -בדיקה-וטיפולים) ,מכלולים ,סע"ר ( סיוע עצמי ראשוני),ועוד.
הרשות צריכה לדאוג לעצמה עם כלל התשתיות ומסגרות מתאימות.
ישנם נקודות לשימור כדוגמת :מערכת ה GIS -שקיימת ברשות.
מכלול מידע לציבור -יש למסד אותו טוב יותר.
הרשות כלבנת יסוד ,חוסן העיר בראשות רה"ע ,ורציפות תפקודית של העיר.
צריך לתת לתושבים תחושה שיש על מי לסמוך.
בגרף פעילות  3190יתקיימו מס' תרגילים /מפגשים ,שבה הרשות תיקח חלק בהם.
פקע"ר ומשרד להגנת העורף ושאר הגורמים יאמנו ויחנכו את הרשות.

 .3התייחסות משתתפים-:
חיים סופר – מנכ"ל העירייה-:








מבקש לדעת מי צריך להשתתף בוועדת המל"ח.
מה התוצאות של הועדה?
ומהם התפוקות של הועדה?
לא נאמר דבר היכן אנו עומדים עם נושא המוקד האחוד.
מוקד עירוני -לכל הנושאים לא יהיו פניות בשוטף ,המוקד ייתן מענה גם בחירום.
מיקום מרכז הפעלה יקבע דיון בנושא בנפרד.
דר' אגמון שלמה מנהל שפ"ח -מערכת ההגלשה ,הנושא נדון לא נחתכו דברים ,יש לי
פרוטוקול ,טרם נסגרו דברים ישנם פערים בנושא .ראינו מה קורה עם ירושלים.
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מ"מ רה"ע -מר תומר גלאם-:
 במבצעים הקודמים היה חוסר בהפעלת ילדים ותנועות נוער.
 מבקש לדעת באיזה מבנים ניתן לפעול ,וכן מבקש להכין טרם התרחישים תוכנית למוכנות
שתוצג לוועדה.

מנהל מכלול שפ"ע – מר ניסים סויסה-:
 דובר על אירוע הסופה שהייתה בארץ ,אנו במסגרת ההיערכות נערכנו בהתאם קיימנו פגישה
אצל המנכ"ל.
 ישנו נוהל בנושא פגעי טבע ,צריך להסדיר את הנוהל מרגע שלב ההכנות ועד מתן המענה
למפגעים.

סגן רה"ע – מר אפי מור – סיכום-:










מזג אויר סוער -נקיים דיון מסודר בנושא ,יקבע פורום שבו יוצג הנוהל בראשותו של יוסי
הקב"ט עם פורום שיופץ בהתאם.
מערכת "הגלשה" -נקיים דיון בנושא ע"מ לתת מענה מיטבי.
הנחת היסוד שהעימות הבא יהיה קשה ומסוג שונה ,צריך להיות מוכן אליו ,המוכנות שלנו
צריכה להיות ברורה לתרחיש של מס' רב של טילים.
כרשות מקומית אמורים לתת מענה מרבי לאוכלוסייה שמצפה מאתנו.
הפקת הלקחים מהתרגילים והתרחישים חשובה לנו ע"מ לתת מענה טוב יותר.
אנו נקיים מס' מפגשים עם מס' גורמים ע"מ להתכונן סביב האירועים והתרחישים לסיוע וכו'...
סימולאטור -כהנהגה חדשה חשוב לנו שהאימון נדחה לחציון ב' ע"מ שנלמד ונערך היטב.
התייחסות לתרחישים ,רע"ד" ,צונאמי" ,אם נהיה מוכנים לכל תרחיש נוכל להכיל אותו.
התרגילים והדיונים יעזרו לכולנו להגיע לתוצאה טובה.
לסיכום -:מציין שוב את מח' הביטחון שעושה עבודה טובה מאוד ,התכנון בנושא הביטחוני,
ההכנות עם המכלולים נעשית נכונה וטובה ונכון לעשות זאת כך.

 .1מכותבים לידיעתכם וטיפולכם בנושאים שפורטו.
 .4בברכה

רשם:
חיים מור יוסף

יוסי גרינפלד

ממונה חירום

מנהל שירותי חירום וביטחון

