
 

 עיריית אריאל
 אגף חירום ובטחון

 

 bitachon@ariel.muni.il  ▪03–0618459 :קספ   ▪ 0616189-03 פון:טל ▪ 4070805, אריאל 5רח' יהודה 

 
04.06.2021 

 

 202104.06.מל"ח   תסיכום ועד
 

 בדיון נכחו: התקיים באריאל דיון ועדת מל"ח בראשות יו"ר מל"ח 04.06.2021בתאריך 
 ראש העיר ויו"ר מטה מל"ח  -אלי שבירו 
 מנהל מכלול ביטחון/ מנהל מרכז הפעלה   -איתן קליין 
 מנהל מכלול חינוך  - ארז אמבר
 עוזרת רמ"ט   -שוש שמיר 
 מנהלת מכלול מידע לציבור  -  איריס קורן

 מנהלת מכלול כללי   -נאוה בן הרוש 
 סגנית מנהלת מכלול כללי  -  סימה טל חן

 מכלול הנדסה - נוי בן עמארה
 מנהל תא מים וביוב   - דודי יחזקאל  

 מנהל מכלול טיפול באוכלוסייה  -אלי גיל עד  
 מנהל מכלול לוגיסטיקה  -מזרחי צחי 

 מרכז ועדת מל"ח  -זיוה פילי 
 
 

  להלן הסיכום .1

התפיסה ש"מי שלא יעשה לעצמו אף אחד לא יעשה עבורו" ,נכונה בדגש על אירוע רעידת אדמה   .א
ולכן, כל מנהל/מחזיק תיק חייב להיות ערוך ומוכן תוך חובה אישית הן כלפי התושבים וכן כלפי  

 ראש העיר.  

 להצלת חיי אדם. הדגש ברעידת אדמה, חייב להיות בשלבים הראשונים,  .ב
התפיסה של הפעלת קבוצת אנשים לא מקצועיים ע"י אדם מקצועי, נכונה, דבר המאפשר ניצול   .ג

 המשאבים באופן יעיל ואפקטיבי. 

 

 : באחריות מנהל אגף הביטחון .ד

 מרכז הפעלה עירוני.  (1

 המשך עבודת ריכוז המטה.  (2
 

 :מכלול טיפול באוכלוסיה באחריות מנהלתה. 
 .ום ושיתוף מנהל מכלול חינוך קביעת ותאום הדרכה לסגל מתקני פינוי והשהייה בתא (1
 קביעה ותיאום הדרכה לסגל המטפל בחללים.  (2
 ר. אות כולל עדכון קופות חולים בעיהשלמת תיק ברי (3

         
 : )מנהלת משאבי אנוש( באחריות מנהלת מכלול כללי ו.            

 ( המשך איתור פוטנציאל המתנדבים ובנית תוכנית הדרכה בתאום עם מנהל  1                  
 מכלול חינוך וטיפול באוכלוסיה.                        

 ( תוודא גיבויים למערכת המחשוב למקרה של קריסת מערכות.  2                  
 

 כלל מנהלי מכלולים: ז.             
 ( כל מנהל מכלול יוודא שלמחזיקי התיקים יש סדר פעולות אוטומטי במקרה אסון,1                

 כך שיאפשר פעולה מהירה ואינסטינקטיבית.                    
 של תיק החירום לאור השינויים באגפי העירייה. ( עדכון נתונים 2                

 
 בברכה

 איתן קליין 
 וביטחון מנהל אגף חירום 

 
 

 העתק: 
 מנהלי מכלולים  
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