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פרוטוקול סיכום ועדת מל"ח
בר' מנכ"ל העירייה – מר יניב אשור
כללי :בתאריך  24.03.2021התקיימה ועדת מל"ח רשותית ברשות מנכ"ל העיריה – יניב אשור.
הקורונה הוועדה התקיימה בחדר מועצה ובזום .בוועדה השתתפו :נציגי הרשות ,נציג משרד הבריאות ,נציג ב .לאומי,
נציגי קופ"ח ,נציג מד"א ,נציג כב"א ,ונציג פיקוד העורף.

פתיחת דברי ראש העיר-שמעון לנקרי
 מברך את הקב"ט הנכנס יחיאל מקיאס להצלחה.
 הקורונה – ליוותה אותנו שנה שלמה וידענו להתמודד אפשר לומר שניצחנו אותה.
מסכנה-הקורונה הייתה מקום טוב ללמידה.
 אבקש שבכל וועדות המלח תהיה נציגות כללית -הועדה הינה וועדה חשובה מאוד.
 עלינו להיות ערוכים ומוכנים להפעלת מערך החירום בכל זמן נתון כי אסונות (רעידת אדמה ,צונאמי )...עלולים
להיגרם אלו דברים בלתי נמנעים ,המשימה שלנו היא לא להיות מופתעים ולהיות מוכנים לכל תרחיש.
 קהילה חזקה יוצרת עוצמה ,אנחנו תמיד עם פנים לתושב.
" עני ורש הצדיקו" – דוד המלך.
יניב אשור –מנכ"ל
השנה היא שנה משמעותית בתחום החירום ,החודש היה אמורה להתקיים ביקורת רשותית בשל שינויי בעלי
תפקידים וארגון ביקשנו לדחותה לדצמבר ע"מ שנוכל להכין את עצמנו בצורה הנכונה ביותר ,יחיאל יישב עם
מחזיקי התיקים ויבדוק מוכנות.
יחיאל מקיאס -קב"ט
 תודה רבה על הקליטה החדשה.
 בשינוי פאזה מקורונה לחירום  -מתיחות רבה במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי ,פגיעה בכלי שייט בבעלות
ישראלית.
 איומים של מנהיגים בלבנון כלפי ישראל.
 תקיפות של צה"ל בסוריה.
 התבססות אירנית בגבולות ישראל.
 קיימת נסיגה משמעותית במגמת תחלואה בקורונה ,משבוע הבא כמות הבדיקות ירדו לפעם אחת בשבוע.
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 :הובלה במתן שירות איכותי בתחומי הביטחון
 הקמת אגף הביטחון ושירותי החירום
האכיפה והסדר הציבורי תוך חדשנות ,מצויינות ויצירת תחושת ביטחון גבוהה בקרב תושבי העיר עכו.
האגף הביטחון פועל במטרה למזג את יכולות גורמי הביטחון והאכיפה העירוניים תחת קורה גג אחת לנוכחות
ובולטות ,בפריסה רחבה יותר ברחבי העיר ,המשך בנייה וחיזוק מערך החירום לעיר ולמוסדותיה ,חיזוק הקשר
בין הרשות המקומית לתושב לחיזוק תחושת הביטחון ושיפור איכות חיי התושב.
 פתיחת רובעים-תרגול מעולה לחירום.
 מה שסימל את הקורונה הוא המידע לציבור-ליזו עשתה עבודה נהדרת.
 המשך בדיקת תקינות מקלטים.
 אחד הדברים היותר חשובים סיימנו את נושא השילוט -הכוונה לצונאמי.
 ביקורת תתקיים ב  16/12/2021מה שזה אומר שבשבועיים הקרובים אנחנו נרכז את "נועל זמן יקר" ואת
"נוהל הפעלה" ונעביר לכל מחזיקי התיקים ,אני יישב פרטני עם כל ראש מכלול עד  01.06.2021אוודא
שסיימנו את העדכונים  .אחרי ה  1.6נערוך ביקורת פנימית ע"י אנשי חוץ לבדיקת התיקים המטרה היא להגיע
לסוף שנה מוכנים ושכל אחד יודע מה הוא עושה.












בניית אגף ביטחון אכיפה ושירותי החירום .
המשך עיסוק בקורונה .
המשך עבודה לשיפור כשירות המקלטים הציבוריים.
המשך ביקורות במקלטים משותפים.
עדכון תיק תכנון רשותי ומחשובו.
פגישות עבודה מול מחזיקי תיקי החירום.
בדיקה ועדכון תיקי החירום כחלק מהכנה לביקורת רח"ל.
בניית תוכנית הדרכה על תוכנת השוע"ל לכלל המכלולים כולל בניית תרחישי חירום רלוונטיים.
כתיבת נוהל לפתיחת מקלטים בחירום ,ביצוע תרגילים לפתיחת מקלטים ציבוריים .
תרגיל חירום תחנתי שולחן עגול (.)5.4.21
יום עיון ותרגול לצוות סע"ר רשותי )5.4.21(.
ליזו אוחיון-ראש מנהל קשרי קהילה

 בעניין המכלולים ברצוני לציין שבדיקה שלי ושל שרון דהאן הרישומים לא מעודכנים.
אורית אסייג-ראש מנהל חינוך
 ההדרכה בשועל הינה קריטית מבחינתי אני מציעה שתיעשה הדרכה פרטנית לפי מכלולים.
יניב אשור-מנכ"ל
 מיסוד השגרה כהזדמנות למוכנות לחירום – תצא תוכנית עבודה ע"י מנהל אגף הביטחון כך נוכל לתפקד טוב
יותר בחירום.
 מתנדבים בקהילה-מרגישים גם בשגרה וגם בחירום.
 סער -יחידה דומיננטית ,יש להקים יחידה נוספת בתוך עכו העתיקה.
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העברנו קורסים והכשרות אני רוצה לציין
 כשירות באמצעים -בתחילת השנה
שבקורסים קורים דברים טובים שואבים המון ידע ונותן הרבה חומר למחשבה.
 מצפה מכל מחזיק תיק שידע לתת נתוני אמת בכל עת ,התיק אמור להיות השכל שלנו תמציתי ,ענייני ונקודתי.
 חדשנות – באה לידי ביטוי בכל הרשות וגם בתחום החירום ,בשוע"ל למשל אנחנו לא שם ,אני חושב שהשוע"ל
היא פלטפורמה מצויינת ,חדשנות היא לא סיסמא ,מבקש לוועדת מל"ח הבאה להגיע עם כל נתוני ההיטו על
המסך הזה ,זוהי מערכת שמסוגלת לתת לנו את כל הנתונים על כשירות המקלטים ומבקש לראות את כל
הפוליגונים.
גבי בן יאיר-תברואה
 מבקש להעביר תיק חירום מעודכן.
אורית אסייג
מי מייצג את המבקר בשולחן עגול? יניב :יחיאל.
יורם מימון – יקל"ר
 משבר הקורונה-היה אירוע משמעותי ועכו עבדה ביתר רצינות היה שיפור משמעותי בחירום.
 כרגע עומד בפנינו אתגר חשוב יותר -המלחמה מדובר בימי קרב לא על לחימה ,משוואת נסראללה=חיל מול
חיל ,כמו כן ישנה לחימה אווירית.
 חודש מאי -אנו בחודש אימונים תיתכן תנועה מורגשת בצפון ,נצטרך להכין מקלטים ,פקלים ,רישומים.
 יש לבצע מיפוי מיגון בעיר עכו לרבות העיר העתיקה ע"פ תוכנית תמי"ר רשותית ,אנו בפקע"ר נשמח לסייע
בכח אדם לצורך מיפוי.
גיא-מג"ד גדוד חילוץ עכו
 התחלתי את תפקידי במהלך הקורונה ,התחלתי סיורים בגזרות ,עכו היא יישוב משמעותי בגזרתנו.
 אנו יושבים באצטדיון –  2פלוגות בתוך העיר ע"מ לתת מענה מהיר פלוגה אחת בביה"ס שובו ופלוגה שנייה
בביה"ס אשכול ,אחת מהן מבחינתנו היא פלוגה מהירה שמרגע הקריאה יגיעו לעזרה תוך  24שעות.
 התוכנית לתקופה הקרובה -כיום הדברים עוברים דרך יורם שמדבר עם הנפה ואנו מקבלים הנחיות דרך הנפה.
אני מעוניין לקצר תהליכים ,לדוגמא :יש קצין אוכלוסייה גדודי שיידבר ישירות עם עכו ,קצין הנדסה שיידבר
ישירות עם ההנדסה שיקבל את הנתונים כמה שיותר מהר וזאת ע"מ שנוכל לסגור אירועים מהר.
 בחודש מאי מתוכנן אימון אני מתכוון לעשות אותו בצפון ואראה איך משלבים את עכו.
גיא חדש-כב"ה
 אנו בתחנה נערכים לגרוע ביותר מלחמה ,רעידת אדמה ,שיטפונות.
יניב :מבקש אחרי פסח להיערך לשריפות הקיץ.
אורית אסייג
 מעדכנת שבמאי משרד החינוך נערך לתרגיל רשותי בתי ספר.
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סיכום:
יניב אשור
מבקש שחודש מהיום לעשות שולחן עגול של מנהלי מכלולים ,נציג כב"ה ונציג פיקוד העורף ,ע"מ שנסגור את המנה
הארגוני בצורה תפורה יחד עם המשטרה ובשביל לדבר ישירות ובכדי שגיא יהיה בתוך ההבנה הזאת שנהיה סגורים
אחד עם השני.
מאחל לכולם חג שמח וכשר ורמדאן כרים למי שחוגג.

זהבית מיכאלי – אגף הביטחון והחירום
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