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 נוכחים:
 שם תפקיד

 שמואל בוקסר ראש העיר  -יו"ר הועדה 
 סמדר אהרוני ס. ומ"מ רוה"ע 
 יזהר גינתון נציג ציבור
 דפנה קירו כהן מנכ"לית העירייה
 אריאל אלמוג ס. ראש העיר
 אפרת דמארי ראש מטה ראש העיר
 ירון לוי מנהל אגף ביטחון
 יאיר טביב ממונה מזון
 ענת לוין ) סגנית ( מנהל שירותים חברתיים
 רפי קריספיל מנהל אגף שפ"ע
 בני קשת מנהל אגף מערכות מידע
 שייקה שדה מפקד גדוד חילוץ והצלה
 ממונה בריאות

 
 מיכל רוטוויל

 יוסי נסינג וטרינר
 ריבה קליין מנהלת אגף החינוך

 נועם דויד מח' נוערממלא מקום מנהל 
 ממונה בריאות

 
 מיכל רוטוויל

 דוברת הילה קרופסקי דוברת העירייה
 דיקלה אברהמי ממונה פסיכולוגיה
 ערן לבב גזבר
 מוריס באזוב פס"ח
 ריקי כהן מנהלת המוקד
 מיטל חזן מנהלת משא"ב

סגנית מנהלת אגף לתכנון 
 אסטרטגי

 דגנית דאהן

 עמיר קשי מנהל אגף הרווחה
 אברהם הורן סגן מנהל אגף ההנדסה
 יעל בן נון מנהלת מתנדבים

 

 חסרים:
 שם תפקיד

 רמי סקליטר חבר מועצה
ניר , אסנת ולדר מי ציונה

 שרעבי
 קרולינה אברג'יל מפקדת היקל"ר
 רונן יוסף ממונה חשמל

 ענבר מנהל מחסן
 לוי נחום נציג ציבור
 תמיר אשכנזי מנהל היסעים
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 מהלך הדיון:

 סקר את עיקרי הדברים :  -ירון

 *סיכום שומר חומות

 *סיכום סימולטור

 2019*סיכום ביקורת 

 8.5.2022הבאה. הביקורת תערך בצריך להיערך לביקורת מל"ח של פיקוד העורף בשנה 

מכלול כ"א , ישנו ציוד מתאים. מקיימים ישיבות והסברה בנושא של החרום.  מיטל חזן:

 תושבי העיר מרגישים בטוחים יותר שיש מי שפועל למענם

התרגילים מאוד מסייעים. המון תודות ליוני הקב"ט שתמיד שם כשצריך.  ריבה קליין:

 א כ"א.ממתינים למכרז מנהלים בנוש

התרגילים היבשים טובים ומרשימים מאוד. עובדים מול קרולינה ובונים  הילה קרופסקי:

 . כנ"ל בעיה של חוסר בכ"א2022את המכלול לקראת שנת 

תרגול מאוד עוזר להיות מוכנים בזמן חרום. ממליץ לתרגל את כל המכלול לטובת  אברהם:

 די שבזמן חרום ייפעל טוב יותרמוכנות טובה יותר. צריך לבדוק את נושא החשמל בכ

צריך לתרגל את תוכנת השועל. ממליץ לקחת סיירת של גדוד מתנדבים ולבקש  יזהר:

 . 3עבורם קורס מחלץ 

תוכנת השועל תהיה אפקטיבית יותר כשיהיה ממשק לתוכנה חדשה של  מנכ"לית :-דפנה

 המוקד. מחכים למערכת חדשה עם ממשקים חדשים וטובים יותר.

חום את כל המשימות בזמנים ולהכין גאנט לטיפול בכל הליקויים ובכל הפערים מבקשת לת

 שעלו בביקורת, בתרגיל ובמבצע שומר חומות.

 צריך להקים קבוצות תכנון קבועות ראש העיר:

 שועל, כלי מאוד חשוב במלחמה ונותן תמונה ברורה יותר

 מקווה שיעברו במהרה לתוכנה חדשה במוקד

 לקראת הביקורתחשוב להיות מוכנים 

 מנהל אגף הביטחון –ירון לוי רשם: 

 


