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 218.10.מתאריך   202120/ישיבת וועדת מל"ח מס' 

 נוכחים:

 שם תפקיד

 שמואל בוקסר ראש העיר  -יו"ר הועדה 

 סמדר אהרוני ס. ומ"מ רוה"ע 

 לוי נחום נציג ציבור 

 יזהר גינתון נציג ציבור

 דפנה קירו כהן העירייהמנכ"לית 

 אפרת דמארי ראש מטה ראש העיר

 ירון לוי מנהל אגף ביטחון

 אסנת ולדר מי ציונה

 עינת אזולאי + יאיר טביב ממונה מזון

 נועה בן משה מנהלת מש"אס. 

 מוטי סגל אגף חינוך מנהלס. 

 ענת לוין ) סגנית ( מנהל שירותים חברתיים

 רפי קריספיל מנהל אגף שפ"ע

 בני קשת מנהל אגף מערכות מידע

 ענבר מנהל מחסן

 שייקה שדה מפקד גדוד חילוץ והצלה

 נועם דוד ) מחליף ( מנהל מח' נוער

 תמיר אשכנזי מנהל היסעים

 

 חסרים:

 שם תפקיד

 אריאל אלמוג ס. ראש העיר

 רמי סקליטר חבר מועצה

 קרולינה אברג'יל מפקדת היקל"ר

 נוןיעל בן  מנהלת מתנדבים

 רונן יוסף ממונה חשמל

 אסף שלם יו"ר פס"ח

 דוברת הילה קרופסקי דוברת העירייה

 מיטל בן דור מנהלת מח גני ילדים

 ממונה בריאות
 

 מיכל רוטוויל

 בועז גמליאל מנהל אגף הנדסה

 יוסי נסינג וטרינר

 ריקי כהן מנהלת המוקד

 ערן לבב גזבר

 דיקלה אברהמי ממונה פסיכולוגיה

 כפיר פוני מנהל מח' נוער

 תמיר אשכנזי מנהל היסעים
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 על סדר יום:
 

 נושא סד'

 הכנה לקראת תרגיל סימולטור בפיקוד העורף 1

 
 

 מהלך הדיון והחלטות:
 

הדרכה לעבודת מטה נכונה  ביצע .עדי מד"ר הסימולטור בפיקוד העורף 1
 ועבודת קבוצת התכנון.

 
 המצב לתחילת התרגיל.. הוצג סיפור המעשה ותמונת 2
 
 . דגשים לתרגיל נס ציונה :3

 עבודה בממשקים בין המכלולים 

  הכנסת בעלי תפקיד חדשים 

 במכלולים ביצוע עבודת הכנה 
 החונכים יצרו קשר עם מנהלי המכלולים. –לקראת התרגיל 

 
 . דגשים נוספים:5

ובקשות  , רק נושאים להחלטת רוה"ע תותכליתי ההצגה להערכת מצב קצר
 מהמשרדים .

 הערכת מצב : עובדות , משמעויות והמלצות 
 פתיחת הערכת מצב עם סיכום הישיבה שעברה.

 הממשלתי. עבודה לפי שעון הפעילות
 קבוע - סדר דוברים

 
 . לקראת התרגיל תתקיים ישיבת הכנה עם המנכ"לית , ראש המטה והמנמ"ר.6
  

 מנהל אגף הביטחון –ירון לוי רשם: 
 


