
 

 

   2/2021ישיבת ועדת מל"ח  

 2021ביוני  3חמישי כ"ג סיוון תשפ"א  ימה בחדר הישיבות ביוםישהתק

 

 נוכחים

 ראש המועצה, יו"ר ועדה  -יצחק רביץ
 חבר ועדה  -אברהם וינטרוב

 zoom, באמצעות חבר ועדה -יהושע דויטש
 חבר ועדה  -צבי רענן

 
 

 משתתפים

 מנכ"ל המועצה -אבי רוטנברג
 קב"ט -דודרפאל בן 

 
 

עברנו בחודש האחרון אירועים ביטחוניים הכוללים מתקפת טילים מעזה לכיוון המרכז    -יצחק רביץ
ואף לכיוונינו ולצערנו נפלו גם רקטות בסמוך אלינו. האירועים הללו הובילו אותו לשידוד מערכות,  

צעד אחד ת המצב  אאך לקחנו    נוסף,    האזורית לא קרה פה אירוע ביטחוני  הנפילהברוך ה' חוץ מ
כדי לראות איך אנחנו מוכנים באופן יהיה אפשר לתת מענה לתושבים בשעת   מלא  קדימה  ואיך 

ה להיערכות  סרווחה נכנ   מח'  -פנייה לפינוי מקלטים, כל הנושא של זקנים ומוגבלים  ביצענוחירום.  
וכל לעזור  מהירה ומקצועית, צוות המחלקה יצר קשר עם אנשים נזקקים כדי לוודא שיש סיוע שי

פעלה בצורה  אף היא בשעת חירום ובפינוי למקלטים. מערכת ההודעות והדיווחים לתושבי היישוב 
השירות   במירון  שהיה  האירוע  בעקבות  לציין  חשוב  בנוסף,  ועדכונים.  מסרים  בהעברת  מהירה 

 הפסיכולוגי נתן מענה בבתי ספר וכן למשפחות נזקקות. 

 להבא:  שנלמדו לקחיםההנושאים שעמדו על הפרק ונבקש מרפאל לתת סקירה על 

דוד בן  כמ  -רפאל  עברנו  האחרון  בחודש  ואמר,  הקדים  המועצה  שראש  אירועים    הוכמ  ה כפי 
'שומרי החומות'.    -גבעת זאב, המערכה האחרונהקריסת הטריבונות במירון  האסון בלאומיים, כגון  

הי חירום  לשעת  הביטחונית  'משומנת'  יהמערכת  די  צוותי  נה  ומוכתה  כל  הקורנה  מתקופת  עוד 
החירום היו מוכנים עם הגדרת תפקיד. בנושא המקלטים היו שלוש פניות בודדות בנושא מקלטים,  
בשלב זה אין לנו אפשרות לפנות מקלטים אך כן פנינו באופן פרטני לתושבים שהיה צורך בהוראה  

 לפינוי מקלטים והם אכן פינו. 

כלולי הרשות וגם ביקורת לרשות, דוח סיכום הרשות הופץ במייל  החודש היה אימון רשותי לכלל מ
לעיון .דוח הביקורת טרם הופץ אך כשהדוח יתקבל כמובן נתייחס לממצאים וכמובן    לפניכםומונח  

 שהציון בהתאם גם יופץ. 

בנושא  קיימנו   קודמת הישיבה  ב יישובי  הקמת  שיחה  צח"י  שאנו מחכים    - צוות  לעדכן  רוצה  אני 
ד העורף להכשיר צוות מתנדבים שידעו לתגבר באירוע של הרס, מתוך חשיבה  יכול  להקצאת פיקו

צח"י.   לצוות  כוננות  כיתת  של  אנשים  אותם  בין  לשלב  כדאי  שיהיה  של  להיות  רשימה  צרפתי 
 מתנדבים אופציונאלים. 

  



 

 אנו נעבור על הרשימה ונחליט על שיבוץ מתאים של מתנדבים.  -יצחק רביץ

דוד  בן  מצ  -רפאל  הרכב  ביטחון מאובזר  ברכב  יודעים התחדשנו  כפי שאתם  השיגרה,  לם  בנושא 
 מקדימה ומאחורה כל הזמן. 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


