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  2014מר   18                                                                             
  ט"ז אדר ב תשע"ד 

  
  

  
  פס"חפרוטוקול ועדת משנה 

  12/3/14מיו� רביעי, י' באדר ב' תשע"ד, 
  
  
  
  

  משתתפי�:

  מ"מ וסג" רה"ע ויו"ר ועדת משנה פס"ח !  מר משה חזות   .1

  מבקר העירייה !  מר שלו� דמארי    .2

  ראש מינהל החינו$ !  גב' רות שרעבי   .3

  רא"ג לשירותי� חברתיי� !  גב' צביה אוחנה   .4

  רא"ג מינהל ומשאבי אנוש !  מר אלי בוחבוט   .5

  רכז מתנדבי� !  לולו!מר ציו" ב"   .6

  קב"ט עירוני !  מר ציו" דוד   .7

  מנהל המחס" העירוני !  מר דוד אבוחצירה   .8

  מנהל מח' איכה"ס ופיקוח עירוני !  מר פליקס אלימל$   .9

  אחראי הג"א יישובי !  מר בני  נסימי   .10

  המועצה הדתית !  מר איל" מימו"   .11

  יקל"ר !  עוזי ער"מר    .12

  מזכירות העירייה !  פור!גב' יעל יצחק   .13

  
  

  חסרי�:

  ממונה רשויות ומרכז פס"ח מחוזי !  מר אבי דג"   .1

  מנהלת מרכז השליטה !  גב' תמר אביגדורי   .2

    נציג ביטוח לאומי   .3

    נציג משרד הבריאות   .4

  
  
  
  
  

לדאוג לפינוי תושבי&,  הצור$בשעת וועדת מל"ח, תפקידה חלק מהינה  ועדת משנה פס"ח: משה חזות

שועדת פס"ח תתכנס . יתכ) מצב שוועדת מת) סעד פיזי כגו): כלכלה, ביגוד, הסעה וכו' וכ) פינוי חללי&

  ללא ועדת מל"ח. היקל"ר מר עוזי ער) מקשר בי) העירייה לפיקוד העור(.

הביקורת הוגדרה אתמול התקיימה ביקורת ע"י מר אבי פרידמ), מנהל מרחב איילו) של פיקוד העור(. 

  כטובה.
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  נוהל זה יועבר לחברי הוועדה.אשר על פיו אנו פועלי&.  24והל הנקרא נקיי& נוהל חדש 

  הרשות המקומית, משרד החינו$ ופס"ח. בעיר מוטלת על האחריות על מער$ פסח 

  מרכזי קליטה מקומיי�:

לאוכלוסיה) במקומות ר סיוע מרכזי קליטה  ואס"ל (את 4ושהייה, כיו& יש  מקומות לפנוי 9בעבר היו 

  הבאי&:

  . בי"ס גינזבורג האלו).1

  . בי"ס נריה/ אולפנה2

  . בי"ס סיני בני&/ בנות3

  . בי"ס רבי)4

  מגרש הכדורגל בנאות שז"ר. – אס"ל

  מכלל האוכלוסיה. 4%תושבי& המהווי&  1,800הקיבולת המירבית של מרכזי קליטה הינה עפ"י התק), 

  בימי& אלה ישמש כאלטרנטיבה נוספת למרכז קליטה.ביה"ס לאומנויות אשר נבנה 

  כח אד� במרכזי הקליטה:

. חשוב שקב"ט מוסדות החינו$ יכנס לעובי הקורה בתחו& אנשי& 20בכל מתק) צריכי& להיות לפחות 

והא& בוצע שואל את אלי בוחבוט הא& יש רשימה של צוותי  ההוראה אשר יפעלו בשע"ח בתי הספר. 

  ריתוק משקי.

  רשימה מסודרת ע"י רות שרעבי.אלי לגבי ריתוק מורי&, תועבר .: בוצע ריתוק משקיאלי בוחבוט

לבעל צרי$ לדאוג  בשע"ח ולכ) ייסשלה, מגו 2אלי אלוש, המוגדר כמספר ש מדווחת   רות שרעבי:

  .תפקיד אחר במקומו

  

  משה חזות:

  תיק תכנו" מרכזי של פס"ח:

ה"ע, למנהל המחס) העירוני, נבנה תיק תכנו) מרכזי של פס"ח, אשר עותק ממנו הועבר לר ל,עפ"י הנוה

תיק מתק) אשר מיועד לכל אחראי מתק), סגנו,  כמו כ), נבנה  ועותק אחד נמצא אצלי.לקב"ט העירוני 

  ). לאס"ל (אתר סיוע לאוכלוסיהתיק ו ,ולמנהלת בית הספר

מתק) יודע מה עליו לעשות, אלא עליו ללמד את כל הצוות מה ק שמנהל הילא מספמציי) ש: אלי בוחבוט

  תפקיד&.

במקרה חירו& בו יש הפסקת חשמל, קיי& טופס מתאי& בתיק המתק). בכל  – מערכת מידע ממוחשבת

  אופ), יעשה מאמ  שבכל מתק) יהיה מחשב נייד.

  :גול צוותי� תרוהכשרה 

  .מנהלי המתקני& וסגניה& וחברי ועדת משנה פס"ח. יוזמנו  3/4/14יתקיי& תדרו$ והכשרה בתארי$ 
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  מרכזי קליטה ארציי�: 

  הוקצו שני מרכזי קליטה ארציי& אשר מיועדי& לפינויי& גדולי& מאוד, במקומות הבאי&:

   פ  בית ההארחה בקיבו  ח •

 קלאיבית הספר הח •

  תחנת ריכוז חללי�: –תר"ח 

יו"ר המועצה מר  �אחריות המועצה הדתית  הנושא בבית העלמי). הוא ביבנה  המקו& שהוקצה לתר"ח 

  בתיק התכנו) מופיעה מצבת כח האד& לצור$ זה. יצחק מוסאי ומר איל) מימו).

  , א$ טר& הוחלט על כ$.רק שנבנה בימי& אלהאאמפיפמתח& היש כוונה בעתיד להעביר את התר"ח ל

  אצטדיו) הכדורגל בראשל"צ – תר"ח מרחבי

  :במחס" העירוני ציוד פס"ח

  זמי) את הציוד החסר.הונחתה להמנהלת הרכש, גב' מאיה נסימי ציוד פס"ח. ספירת מצאי נערכה 

  בחלוקה עפ"י המתקני& השוני&.הציוד יסודר במחס) העירוני 

   .קיי& ג& חוסר באלונקות

  

פינוי "ח . כשמתקבלת החלטה בנושא עדת מל"ח הינה ועדת ביצוע של וסועדת משנה פ ציו" דוד:

. לדוגמא: פינוי הוסטל אוכלוסיה בכמות משמעותית בעיר או בזמ) פיגוע, תפקיד הוועדה הוא מת) סעד

  עקב דליפת גז. יש לפנות את הדיירי& ולדאוג לה& לכלכלה, ביגוד, מקלחות וכו'.

תצטר$ לדאוג  ,והעירייה בסיוע משרד הפני& ,חלק מהמתקני& יפתחו עבור תושבי חו במידת הצור$, 

   לה&.

לפנות& באופ) תפקיד הוועדה דוגמא נוספת, א& חלילה יפלו טילי& על רח' הערבה ואזור הקרוואני&, 

  . יזו&

: מבנה אולפנה בגדרה וישיבת כר& אוכלוסיה במידת הצור$פנות אליה& המקומות נוספי& שנית) ל

  דיבנא בקיבו  יבנה.

מגרש כדורגל בנאות שז"ר, מיועד רק למקרה של רעידת אדמה, לש& התושבי& יפונו. כמו ג&   –האס"ל 

  למתנ"סי& תקניי&. 

  אליו יופנו רק חללי& שלא נית) לזהות&. –תר"ח מרחבי 

  יש לתת מענה לכ$.ביה"ס סיני לא מספק צוות הוראה לשע"ח.  רות שרעבי:

  .ות של העירייהצוות הוראה מצומצ& מגוייס וכ) צו משה חזות:

מציעה למנות מישהו אשר . בתי ספר על יסודיי& 3 � מ & מתנדבי& הועברה רשימת תלמידי רות שרעבי:

  יפגש ע& התלמידי& ויסביר לה& את תפקיד& בשעת חירו&.

חובת ההדרכה מוטלת על כל תחו& אשר מקבל תלמידי& מתנדבי&. לדוגמא: תאגיד המי&  אלי בוחבוט:

  ביצע תדרי$.
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  בכל שנה.אמור להתבצע תדרו$ : שרעבי רות

  

ידוע לי שמדובר בתלמידי  ת& יבדק.: נושא חלוקת תפקידי& לתלמידי& מתנדבי& והדרכמשה חזות

  , זאת עפ"י מכתב רה"ע והנחייתו.כיתות י"א

  

  

  פור!רשמה: יעל יצחק                

  
  
  
  
  

  העתק:
  ארי�מר צבי גוב –ראש העיר 
  ממונה רשויות ומרכז פס"ח מחוזי –מר אבי דג) 
  למשתתפי&


