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 נוכחים:
 שם תפקיד 

 אילנית חן מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים
 בועז גמליאל מהנדס העיר

 בני קשת מנהל מערכות מידע
 בר אדיר קצין רשויות

 דגנית דאהן סגנית מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי
 כהן-דפנה קירו מנכ"לית העירייה

 אברהמי-דקלה וינמן מנהלת אגף פסיכולוגיה
 יוני יונתן קב"ט מוס"ח

 יזהר גינתור נציג ציבור
 נון-יעל בן מנהלת מתנדבים

 ירון לוי  קב"ט העירייה
 כפיר פוני מנהל מחלקת הנוער

 נועם דוד מנהל תנועות ובני נוער
 מוריס קב"ט מוס"ח

 דור-מיטל בן מנהלת מחלקת גני ילדים
 נחום לוי ציבורנציג 

 סמדר אהרוני סגנית ראש העיר
 עובד עובדיה מפקד משטרה נקודת נ"צ

 עמיר קשי מנהל אגף לשירותים חברתיים, רווחה
 ענת לוין סגנית מנהל אגף לשירותים חברתיים, רווחה

 קרולינה אברג'ל מפקדת יקל"ר
 רמי סקליטר נציג ציבור

 רפאל קריספיל מנהל אגף שפ"ע
 שמואל בוקסר העירראש 

 תמיר אשכנזי מנהל מחלקת היסעים
 

 נעדרים:
 שם תפקיד
 אפרת דמארי ראש מטה
 הילה קרופסקי עוזרי דוברת
 יאיר טביב קניין
 יוסי נסינג וטרינר
 יורם לוין מנהל מחלקת בתי ספר על יסודי
 מיטל חזן מ"מ מנהל משאבי אנוש
 מיכל רוטוול רווחה
 רונן ממונה חשמל

 רביב לוי מחלקת שיטור מנהל

 ריבה קליין מנהלת אגף חינוך
 ריקי כהן מנהלת מוקד עירוני
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 אורחים
 שם תפקיד

 עינב זרקא משרד החינוך  .1

 רועי כהן רת"ח מל"ח רח"ל מחוז ירושלים .2

 אבי דגן פס"ח –משרד הפנים  .3

 אריה ? .4

 תא"ל בן צבי אליאסי פקע"ר –מנהל הביקורת  .5

 יעקוב נקב הבריאות משרד .6

 

 על סדר יום:
 

 נושא סד'
 שמואל בוקסר –ראש העיר  1
 ירון לוי – 2022תכנית עבודה  2
 קנ"ר פקע"ר –בר אדר  – 360שבוע  3
 רועי כהן  רת"ח מל"ח רח"ל מחוז ירושלים -ביקורת חירום   4

 
 

 מהלך הדיון והחלטות:
 
 רוה"ע שמואל בוקסר:  .1

 מצריך שיפור ! –ביצענו השנה תרגול סימולטור 
 מתכננים לבנות מרכז הפעלה חדשני וראוי.

 נס ציונה זכתה בפרס על אחוזים גבוהים בגיוס בני הנוער לשירות משמעותי בצבא !
 

 :2022תכנית העבודה  
 כללי:

 14/7/22  . ביקורת מוכנות לחירום 

 8-12/5   360שבוע 
 

 אימונים:
  12/4 –מבצעים 
  תאריך לא סגור ( 11/5 –מכלול הנדסה ותשתיות ( 

  25/4 –מידע לציבור 
  באבו כביר – 7/6 –מכלול אוכלוסיה 

 
 מיגון ומיקלוט:
  מקלטים. 11ביקורת 

 
 : 02סע"ר ומחלץ 

  6/4ביקורת 

 הכשרת צוות סע"ר 
 

 בר אדר – 360שבוע 
 בתכנית :

 הדרכות חירום במוסדות הגיל השלישי 
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 הדרכות בתי עסק 

 ביקורות מקלטים 

  פרסום 
 השתלמות לנאמני בניינים לגבי תחזוקת המקלטים , הנחיות פקע"ר 

 הרצאות לעובדי הרשות 
 יריד פתרונות מיגון 

 תרגילי התראה במתאר רע"ד 
 תרגול מרכז קליטה 

 תרגול חלוקת מים 
 ריענון יח' החילוץ + הרצאה 
 אימון מכלול הנדסה 

  106הדרכת מוקדני 
 הפנינג חירום 

 
 : חוז ירושליםרת"ח מל"ח רח"ל מ -רועי כהן  .2

 , 14/7/22הביקורת תערך  
חשוב להיפגש עם נציגי המשרדים כל אחד בתחומות לתיאום   מציג את לו"ז יום הביקורת, 

 ירון יעביר את פורמט הביקורת לכל תחום.. ציפיות
 

 הצגה של המוכנות לפני רוה"ע  –תקבע לקראת הביקורת  
 
 מנהל מכלות לוגיסטיקה : –רפאל קריספיל  .3

 מבקש פגישות עם הרפרנטים .
 מבקש לקיים אימון למכלול שנדחה עקב הקורונה.

 .3,  2יבוצע ע"י מס'  – 360במידה ולא יהיה בשבוע 
 

 בועז גמליאל מנהל התשתיות : .4
נבנים חניונים גדולים היכולים לשמש מחסות במלחמה,  –בפרויקטים החדשים בפארק המדע 

 יועברו לאישור פקע"ר.
 

 עמיר קאשי מנהל מכלול אוכלוסיה: .5
 קבענו פגישה עם קרן אופיר

 מבקש תיאום עם תרגול מרכז הקליטה
 היה במשלחת אחרי רעידת האדמה בהאיטי. –מציע את השתתפותו 

 
 סא"ל קרולינה אברג'יל מפקדת יקל"ר: .6

 לביקורת כבר בעיצומןההכנות 
 בכוחות מקומיים. –נתכנן אימון לוגיסטיקה 

 חשוב להתחיל להתארגן ולהשתפר מדו"ח הביקורת האחרון.
 
 

 תא"ל בן צבי אליאסי : .7
 החלק החשוב והמבחן האמיתי זה כבר בשלב ההכנות לביקורת ,

 מצפה לביקורת טובה.
 

 שיפור המוכנות .הביקורת מכניסה את המערכת לסדר ותכנון כחלק מתהליך  .8
 מבקש לקחת ברצינות.

 
 

 מנהל אגף הביטחון –ירון לוי רשם: 
 


