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2020ח דצמבר "ועדת מל
בראשות ראש העיר
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מנהל אגף הביטחון והחירום

 ר"יקלמפקד

 (ל"רח, א"מד, א"כב, משטרה)גורמי חירום

מנהלי מכלולים

התייחסות משתתפים

ל"מנכ

ראש העיר

ח"סדר דוברים ועדת מל

28.12.2020
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ריכוז כוחות גדול של צבא ארצות הברית, מתיחות רבה במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי.

לכיוון המפרץ הפרסי' ל חצתה את תעלת סואץ לפני מס"צוללת של צה.

3.1.2021 סולימאנייום השנה לחיסולו של קאסם.

 זאדהפחריהגרעין תוכניתחיסול ראש.

ל בסוריה"תקיפות של צה.

עיקרי הערכת המצב

28.12.2020
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24חולים מתחילת המגיפה בעיר.

170חולי קורונה בראשות.

796מבודדים.

פ הרמזור בצבע צהוב"העיר ע.

 למשך שבועיים עם אופציה לעוד שבועיים נוספים17:00סגר כללי החל מאתמול בשעה.

מחוסנים עד כה360,000' ימים כ' תחילת מבצע חיסונים מזה מס.

עיקרי הערכת המצב

28.12.2020
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 עובדי רשות לביצוע חקירות אפידמיולוגיות7הכשרת.

5/10ח לאכיפת עטית מסיכה בתאריך "טי מוס"הכשרת קב.

5/10ר בראשות בתאריך "ביקור אלוף פקע.

 12/10הקמת מנהלת קורונה ותחילת עבודה במתכונת חירום בתאריך.

 25/10ביקור פרופסור גמזו בראשות בתאריך.

9/11י חיילי גולני בתאריך "תחילת מבצע איתור כתובת קשישים ע.

 16/11סיור שטח בנושא צונאמי עם ראש המכון הגיאולוגי בתאריך.

 17/11תרגיל חירום בנושא זיהום מים בתאריך.

 1/12נאמני חירום בבתים משותפים בתאריך תוכניתהפעלת.

שוטף-משימות 

28.12.2020
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 20/12השתתפות בביקורת של רשות המים לתאגיד מי עכו בתאריך.

 22/12ביקור מפקד המחוז בראשות בתאריך.

 מתחמים של דרייב אין ו18הקמת 'walk inבדיקות בין חודש אוקטובר 7000' בראשות וביצוע  כ

.לחודש דצמבר

ר בנושא קורונה על בסיס יומי"צוותי הסברה של חיילי פקע.

 מפקדות  7' בכובוצע עד )השלמת בניית תשתית חשמל לחיבור גנרטורים במתקנים חיוניים

.בתי ספר נוספים2' בתי ספר יושלם עד סוף השנה ב2' רובעים ו

שוטף-משימות 

28.12.2020
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המשך עיסוק במשבר הקורונה על כל רבדיו.

 שילוט הכוונה לצונאמיהתקנת.

המשך עבודה לשיפור כשירות המקלטים הציבוריים.

ביקורת ובקרה במקלטים משותפים.

 17.3.21אשר תתקיים בתאריך ל"רחהיערכות לביקורת של.

 מתקנים  4בתי ספר ועוד 2)השלמת בניית תשתית חשמל לחיבור גנרטורים במתקנים חיוניים

(.חיוניים

(.קול קורא משרד הפנים), ק ומכשירי קשר לחירום"יציאה למכרז לרכישת ערכת חפ

 (.קול קורא משרד הפנים)יציאה למכרז לשדרוג מרכז הפעלה רשותי

'משימות רבעון א

28.12.2020
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בניית צוות סער רשותי על בסיס מתנדבים.

 אקדחים לעובדי הפיקוח והביטחון באקדחים חדשים13החלפת.

 (.הכשרות, אמצעים, א"כ)ישיבה רבעונית של מנהלי המכלולים בנושא חירום

'משימות רבעון א

28.12.2020
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יהודים
72%

ערבים
28%

תודה על ההקשבה שלא נזדקק לאירועי אמת ושנפגש רק בתרגילים והשתלמויות

28.12.2020


