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 21פברואר  14

 ראשון ב' אדר תשפ"א יום

 

  רבעון א'  פרוטוקול וועדת מל"ח

 

 םמפגש זו :מיקום

 :משתתפים

 קרן גרין, ראש מועצה 

 מנכ"ל מועצה  עמיקם נגר לוי,

 ץ, קב"ט מועצה עופר פר

 סגן ראש המועצה , שלומי מוכתר

 אוכלוסייה צביה שמע, מנהלת מכלול

 יעקב כהן, מנהל לוגיסטיקה ותפעול

 ה ותשתיותדס, מנהל מכלול הנוטוויטחנן 

 ונוער מכלול חינוך רד, מנהלאדר א

 חלקת רישוי עסקיםעמיחי שמואלי, מנהל מ

 פתשות ת מל"ח רבעוניתוועד :מטרת הפגישה

 

  מוכנות לחירום.ו תקציב הג"א, טיםמקל ,ור ראשי מכלוליםהשתלמויות עב ,םרלוונטיימופעים : נושאים

 חירוםב ומנהלי מכלולים ביקורת הג"א ואימון רשות לוונטיים:מופעים ר

חשיבות שיתוף הפעולה והכרת תיקי המכלול, הוסבר  םרלוונטייתאריכים ניתן  יות עבור ראשי מכלולים:השתלמו

  .2021צוע ההשתלמות לשנת ובי לרישוםמנהלים הונחו 

 דוחות פיקוד העורף עדכניים., עפ"י שנתיתקלטים מלא ותוכנית עבודה תחזוקת מי פוניתן מי מקלטים:

 עיפים השונים. מפורט לסוט מלא ול המנהלים פירלכלוצג ה :תקציב הג"א

 ותרחיש ייחוס. קן קליטהתיקי מת, חלקות מים מוכנות לחירום:

 

 ייחסויות:הת

 לי:כל

  ם זהתנ"ס קדימה צורן לפורוף את רועי מנהל מיש לצר להבאקרן גרין: 

 בנושאהתקדמות  בך מעקיקם, צביה ועופר לצור: קרן, עמםי, משתתפאוכלוסייהבנושא רום מצומצם פו לשקוליש 

 . םהחירו תיק

 

 ם:בור ראשי מכלולישתלמויות עה נושא:

קיד ותיק המכלול ם התפרות עהכפערים, לזהות  מכלול בתחומומנהל של כל מוכנות לוודא יש : ם נגר לויעמיק

 בזמן חירום לתושב  והסברה תדוברוציבור גש על מכלול מידע לדבחירום. 

 . וךחינוך ונוער דרך משרד החינני למכלול ימון פרטכנן אתודר ארד: א

mailto:moked@kadima-zoran.muni.il


 THE MUNICIPALITY OF KADIMA ZORAN  –המועצה המקומית קדימה צורן  

 מחלקת חירום וביטחון

 

 zoran.muni.il-moked@kadimaדוא"ל:  • WhatsApp: 054-8081587 • 106 / 8902999-09טל':   :היישוביהמוקד 

 צורן-, קדימה1רח' הרצל           

 

  מקלטים:: נושא

  :פרץ רעופ

 ם ייים וליקוקלטכלל המ שלהוצאו דוחות . 1

 ת עבור כל מקלט צג תוכנית עבודה שנתית רלוונטיהו. 2

 ו"ח שניתןולל בדמיקומם וציון כם עפ"י יקבעו סדרי עדיפויות למקלטי. 3

 פעריםשלמת פדה על ההמים במקלטים והקבנושא תשתיות דעת יש לתת את ה. 4

עקב מחסור  תרון מיגונילמצוא פ – ומרגלית גן הודיה( , ואלון )בן צבי פן: גבחון אמצעי מיגון לגניםיש ל :גרין קרן

 נים."ד בגבממ

 . ה, ברחובות הסמוכים נבנו כבר ממ"דיםט בר יהודה בעדיפות נמוכץ מקלפוקול שייש לש :הןיעקב כ

 

 :"אתקציב הג: אנוש

   ?יםקלטפוץ משייוקצה תקציב עבור היכן . יש לבחון מקלטיםפוץ משי"א בדגש על הצגה של תקציב הג תןני :עופר

 

 מוכנות לחירום:נושא: 

יש  , בנוסףתייעודיות מים, רשימת מנהלי חלוקה ותחנות לוקשא תחנות חובניש לתת את הדעת  הן:יעקב כ

 . רוםבחיאגודת המים שנמצא תחת אחריות לאזור חלוקה להתייחס גם 

יש , 2021ביקורת יולי ותם לפני א מוכנולווד צוגהרעודד ויטה במוסדות קלה ג להכנה של תיקיאויש לדצביה שמע: 

 . שלו 2' די זהרוני ואת מסד"ר אובאחריות ות את תיק הבריאהוסיף ל

נות את תוכנית החירום לבקוד העורף ועל בסיסו יש לקבל בהקדם את תרחיש הייחוס המעודכן מפישלומי מוכתר: 

 . העדכנית

 . עמדות חלוקת המים יקבלו הדרכה לשם ביצוע התפקיד מנהליהוסכם שכל נציגי מעינות השרון לאחר מפגש עם 

 

 

 

 

 ק:תהע

 נוכחים
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