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  4/2022ועדת מל"ח  פרוטוקול      

 360הורדת תרחיש ייחוס והתנעת תרגיל      

 09:00 שעה: , 03.11.2022 מיום:           

 חדר ישיבות אורן, עיריית עפולה : קוםימ        

 :משתתפים
 ויו"ר וועדת מל"ח רשותיתאבי אלקבץ, ראש העיר 

 בוריס יודיס, סגן ראש העיר
 שלום שלמה, מנכ"ל העירייה וראש מטה החירום העירוני

 נדב מונק, עוזר מנכ"ל העירייה
 אביי דג'ן, קב"ט העירייה

 מנהל מכלול מידע לציבורדובר העירייה ופיר בזק, כ
 יועד קרן, מנהל דיגיטל

 ומנהלת מכלול חינוךינה ולדמן, ראש מנהל החינוך ט
 מאיר סלע, סגן מנהל מכלול חינוך

 סיגל בניאס, מנהלת מחלקת רווחה ומנהלת מכלול אוכלוסייה
 תמר דגמי, מנהלת אגף צעירים וקהילה וסגנית מכלול אוכלוסייה

 ראש מכלול הנדסה ותשתיותו מהנדס הוועדה המקומית ,אבישי שאול
 סגן מנהל מכלול הנדסה ותשתיותאלכס דסקל, 

 מאור אנג'ל, מנהל מחלקת השיטור העירוני
  עומר לב, רכז פס"ח

 וטרינר עירוני, ד"ר יואל בנט
 יצחק גרינברג, תחבורה ודלק

 יהודה כהן, מנהל מחלקת פיקוח
 יהורם לוי, מנהל מחלקת חזות העיר

 אורי ברוך, מנהל מחלקת חשמל
 יובל כהן, מנהל מוקד עירוני

 הרי ליבוביץ, מנמ"ר
 אשר מרזר, ממונה המועצה הדתית

 שלום מזרחי, מזכיר המועצה הדתית
 מוריה וייס, מזכירת קב"ט העירייה
 ניסים תורג'מן, מפקד נפת העמקים

 רית העמקים"עמית בשי, קנ
 דודי נחום, מפקד יקל"ר עפולה

 משטרה, ערן חסיןנציג 
 נציג כב"א, זיו סויסה

 פחימהנציג מד"א, יוסי 
 

  חסרים:
 סגן מנהל מכלול מידע לציבור מנהל הלשכה לפניות הציבור אורן אקיקוס, 

 מנהלת מכלול משאבי אנושמנהלת הון אנושי ורונית פייגין, 
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התקיימה ישיבה מקדימה בנושא הורדת תרחיש ייחוס בלשכת ראש העיר בנוכחות מנכ"ל העירייה, קב"ט 

בישיבה הוצגו תרחישי ייחוס העמקים, עמית בשי קנ"רית העמקים ויקל"ר. העירייה, ניסים תורג'מן מפקד נפת 

 ובהמשך תוכן תכנית עבודה ע"י הקב"ט, קנ"רית ויקל"ר. 

 :דיוןהעיקרי 

ראשית כל, תודה רבה אנחנו בהרכב מלא וזה כבר מראה על המוכנות והרצינות  –אביי דג'ן, קב"ט העירייה 

נמצאים איתנו היום מפיקוד העורף  חודש דצמבר.לשבוע מלחמה שמתוכנן בכהכנה ח "שלנו. מדובר בוועדת מל

והם יסבירו לנו מה מתוכנן לשבוע מלחמה. הרשות היא שותפה מלאה, בעלת יכולת השפעה ואנחנו נהיה חלק 

   בלתי נפרד מבניית התוכנית עצמה.

 

והיקל"ר, וכן את אנחנו מקדמים בברכה את מפקד הנפה  –אבי אלקבץ, ראש העיר ויו"ר וועדת מל"ח רשותית 

הגופים שאנחנו רגילים לראות בשגרה כמו מד"א, כבאות והצלה ומשטרה. אנחנו רגילים לעבוד בשגרה בשיתוף 

באירועי חירום לשעת חירום. החיים שלנו מלאים גם פעולה מלא וזה תמיד מהווה בסיס טוב והכנה טובה 

צוינים לרווחת התושבים שלנו ותושבי האזור. אין ספק שמעת לעת אנחנו שומעים על ושיתופי הפעולה תמיד מ

הציגו לנו תרחישים שונים בפגישה המוקדמת ועלינו להיות תמיד מוכנים. התרחיש שבעיני , התחממות בגזרות

ני הוא הכי מלחיץ, כבר אמרתי זאת בוועדת מל"ח הקודמת, הוא נושא רעידות אדמה. השתלמתי בנושא לפ

כארבעה חודשים, מה שהביא אותי להבנה שאנחנו ממש לא מתורגלים בנושא הזה, וכשלא מתורגלים גם לא 

 .לפעוליודעים איך 

 

 לסיועלשמחתי התקשר אליי אתמול אלי רגב, ראש אגף ביטחון במשרד הפנים, והודיע שזכינו בקול קורא 

תוכו יש שב ,₪ 1,200,000תקציב של ב אדמה ברעידת מיוחד סיכון בעלות מקומיות לרשויות לחירום במוכנות

דברים שאנחנו יודעים שתמיד חסר לנו, רכב מיוחד לקב"ט, והכי חשוב בעיניי גם קצת ציוד, גנרטורים, חפ"ק, 

תורת לחימה והדרכות. יכתבו לנו תורת לחימה שמתאימה לעיר עפולה כי אין עיר דומה לעיר אחרת, והדרכות  –

. פחות חשוב שתתרגלו כרגע רעידות אדמה, לאחר שנקבל את התקציב ונעשה גבוהבתקציב  שזה מאוד משמעותי

עוד הרבה לנו בעפולה יש  אני חושב שבתרגיל הפעם תעשו את מה שתכננתם.הדרכות אז אני חושב שנוכל לתרגל. 

 בסיכון גבוה.דירות  2,000י מה שאומרים לנו יש ברשות מעל לפברעידות אדמה,  בנושא של מיפויגם עבודה 

 

אני חושב שחמישה  בשבוע חוסן.גם בתדרוך וגם אני אאחל לכם הצלחה  .שיתוףהתודה רבה לכם על ההיענות ו

לקחת את התרגיל בשיא הרצינות, אני מבקש ימים זה הרבה, תנסו לקצר ולעשות את התרגיל יותר אינטנסיבי. 

אחרים באותו שבוע, בסופו של דבר זה גם מגבש  לנצל כל דקה בתוך התרגול ולנסות לא להיות עסוקים בדברים

     וגם מכין אותנו לרגעי האמת.
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שלום לכולם, אני מאוד שמח על הפורום המכובד שבאמת לא טריוויאלי,  –ניסים תורג'מן, מפקד נפת העמקים 

רשויות, גם  26עפולה היא העיר המרכזית שלנו בגזרת הנפה מתוך אנחנו לא רואים היענות כזאת בכל מקום. 

כעיר משפיעה מאוד על המרחב כי למעשה היא נותנת מפקדת הנפה שלנו פה וגם אני רואה את העיר עפולה 

לנו מאוד המוכנות של עפולה ושתוכל להמשיך ולתת את השירותים  החשוב שירותים לכל המרחב הגדול מסביב.

 טילים חס וחלילה ולכן חשוב לנו להמשיך ולעסוק בהכנות לחירום. גם כשיפלו פה 

 

של הקהילה לנושא החירום.  ואם נשים כותרת גג לתרגיל הוא יותר חיבור 360שבוע חוסן רשותי, נקרא גם שבוע 

קהילה מבוגרת, אנשים בעלי צרכים מיוחדים ועוד. איך אנחנו תלמידים,  –כשאני אומר קהילה זה למעשה הכל 

בית שאן תהיה מחברים אותם, מנגישים להם את המידע וגורמים להם להיות קצת יותר מוכנים לנושא חירום. 

 העיר הראשונה ועפולה מיד אחריה. אנחנו רוצים להראות את החיבור לכב"א, משטרה ולכל הגורמים השונים.

 

למול איום הייחוס לשם הצלת חיים וחיזוק המרחב האזרחי והרשותי להתמודדות וכנות לאת מהיא העהמטרה 

החוסן. אנחנו מדברים על כשירות האמצעים והארגונים התומכים, כשירות ומודעות של הפרט והקהילה 

ם אני רוצה להגיד לכם שעפולה היא בהחלט עיר שמוכנה לחירום, כל התרגילי וכשירות הרשות המקומית.

 והאימונים שאנחנו עושים ביחד בהחלט מראים שיש על מי לסמוך.

 

. נצטרך את עזרתכם בחור את כולםלא מעט נושאים ולא חייבים להשבוע יגע ב זאת המסגרת הכוללת של השבוע.

כנית התאמת תל ישה ימיםכדי לדייק את זה ולהגיד מה אתם רוצים מתוך הדבר הגדול הזה. המסגרת היא חמ

יש גם את הנושא של מקלטים משותפים, בקרה במקלטים ציבוריים, איך אנחנו מקדמים מותאמת עפ"י אבחון. 

את הנושא של פלטפורמות הדיגיטל, נושא של התמודדות במצבי חירום למשל לתת הרצאה בבית אבות לקהילה 

סוימת שאתם רוצים להגדיר מ שכונה בחורהדרכה אישית בבתים, ל במצבי חירום.איך מתמודדים המבוגרת 

הכי טוב להיות, באיזה מבוגרת ולהסביר להם איפה במצבי חירום ה יאוכלוסיבדגש על לעבור מבית לבית אותה, 

בחירת של התרמות דם שנבצע, נושא נקודה בתוך הבית להיות במידה ולא מצליחים לצאת למקלט הציבורי. 

השכונתיות, הסברה והדרכה בבתי עסק ומרכזי קניות ויש לא מעט בפלטפורמות מרחב מוגן בבתים, הפצת ידע 

ירום, הדרכה של תלמידים בבתי ספר, לא ניגע בכל בתי הספר אבל תבחרו בעפולה. מיפוי שירותים חיוניים לח

אתם תצטרכו לפרט ולהגיד מה אתם לוקחים ובמה אתם כמה שנוכל להגיע אליהם. מתוך הרשימה הגדולה 

 כך. האפליקציה בנושא רעידות אדמה שדיבר על פקע"רמסבירים על האפליקציה של גם נו אנח רוצים לגעת.

ראש העיר. אני מקבל התרעה לטלפון שעומדת להיות רעידת אדמה בעפולה, זה שינוי משמעותי לעומת מה 

ריענון ובדות סוציאליות, הרצאה למתנדבי הרשות בנושאי החירום, עבודה עם עכמו כן, שידענו וחווינו עד היום. 

 ואלמנטים. ועוד מגוון של נושאים של יחידת החילוץ הרשותית, תרגול של התרעה וניסוי צופרים

  

עליו תבואו  ניםאמו תםמה שחשוב לי מכם זה גם אם משהו לא מופיע ואתם רוצים לתרגל בתחום הזה שא

נשמח במידה שנצליח לעשות סקר עיון שתרצו. ורך ונקבל בשמחה כל רתגידו, תציפו את הרעיונות שלכם. זה מב



 

4 
 

לנו טעימה איך אנשים  שייתןלתושבים, אנחנו צריכים אתכם בעניין, בעיקר את כפיר. אנחנו רוצים לעשות סקר 

 .360שפיע על הפעילות שלנו בשבוע חווים את החירום,  מה הם מקבלים ומה לא. בהתאם לזה נוכל לה

הדגשים וההישגים הנדרשים הם קודם כל ההתרעה, אנחנו רוצים להוריד את האפליקציה אצל כמה שיותר 

מקבל לטלפון שלו התרעה שהולך ליפול טיל  אזרחחיים, אם  תמצילזאת אפליקציה שנגיע אליהם. אזרחים 

מע את הצופר. מאוד בעוד חצי דקה והוא צריך להגיע למרחב מוגן זה משמעותי לעומת אדם שכן שמע או לא ש

דרמטי, וככל שנצליח להוריד לכמה שיותר אזרחים את האפליקציה, בעיקר אוכלוסיית הגיל השלישי, משמעותי 

הנדרש בכל בית לשעת חירום. הבסיסי יוד מוכנות התא המשפחתי לחירום, מה הצמאוד בהיערכות לחירום. 

ור את המקום הכי מוגן שיש בתוך הבית שלי ובזה ד יודע לבח"אני גם במקום שאין ממ איך –מיגון והתמגנות 

אנחנו חייבים בשבוע הזה לגייס בני נוער ומתנדבים היות  בנושא המתנדביםאנחנו נעזור לאוכלוסייה המבוגרת. 

 ולא נוכל להביא כמות של חיילים לתרגיל ולכן צריך את שיתוף הפעולה שלכם בנושא.

 

לסיכום הדברים, אנחנו לא יכולים להצליח או לנסות להגיע לאיזשהו רף מינימום בלי שיתוף הפעולה שלכם. 

חשוב מאוד בשבוע הזה  -כפיראין לנו יכולת להגיע לאנשים ברשות או למוסדות כאלה ואחרים ללא עזרתכם. 

עתי אצל התושבים בעיר צור אפקט תודילכו, זה יהמלקראת השבוע וב "באז"קשורת, ליצור לחבר את הת

  .גדול שקורה משהו

 

של השבוע הוא העלאת המודעות לחירום של האזרח. המטרה היא לגעת העניין  –עמית בשי, קנ"רית העמקים 

 -בכמה שיותר אנשי קצה כמו מתנדבים, אוכלוסייה מבוגרת, ילדים וכולי. כמה דברים שחשובים לנו

בעפולה, מה חסר, האם התושבים מרגישים מוגנים, האם צריך אתם יודעים הכי טוב מה קורה  –תפעול  .1

 להעלות את רמת המקלטים, הנחיות של רעידת אדמה ועוד.

אשר ירתום שיתוף הפעולה של גורמי החירום חשוב מאוד להצלחת התרגיל, אפשר לקיים הפנינג חירום  .2

חיבור של כלל הרבה אנשים, אפשר לשלב התרמת דם, עמדות הסברה ולהראות את היכולות וה

 הגורמים בחירום. 

מחברים  שיפוץ מקלטים בעזרת בני נוער ומתנדבים וכך אנחנובקרה על מקלטים קיימים,  –מקלטים  .3

 את הקהילה לחירום.

בסוף במידה ויש תרגיל התרעה  .תפקידו של הדוברבין התפקידים הכי חשובים הוא  -הסברהתכנית  .4

 ולא הודענו לאזרחים מבחינתנו זה כישלון. 

להירתם לראות מה  ךצריבנויים על מתנדבים וראינו את זה בתקופת הקורונה.  אנחנו –ערב מתנדבים  .5

 ניתן לעשות כדי להמשיך ולשמר אותם.

6. Door2door – בוגרים. לוקחים בני נוער למשל מיפוי של הרווחה, אוכלוסיות שצריכות את החיזוק או מ

 והם השליחים שלנו שמעבירים הלאה. ניתן להיעזר בתנועות נוער. או מתנדבים ומעבירים להם הדרכה 
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. אם יש לכם רעיונות לעמדות יש עוד הרבה דוגמאות, אני העברתי לכם כמה מהן. המטרה היא החיבור שלכם

נשמח שתעלו הכל. גורמי החירום ואיזה מתנדבים צריך לקחת ועל איזה אוכלוסיות הסברה איפה כדאי למקם, 

אם ובסוף לזקק לנושא המרכזי שבו נתמקד.  יכולים לקיים שולחן עגול ולהתמקד בכל הנושאים הרלוונטיים

 נשתף פעולה אנחנו נצליח. 

 

כמו גנרטורים, מיפוי, הכשרות של  עדות מל"ח קודמות היה ציוד חסרועפ"י  – דודי נחום, מפקד יקל"ר עפולה

. נכון שהשבוע מיועד הדבר אפשריהמהנדס ועוד אז אולי בשבוע חוסן נוכל להירתם גם להשלמות הנדרשות ככל ו

דובר הרבה פעמים  –לאזרח אבל אפשר שגם העירייה תנצל את השבוע לקידום הרשות, למשל מערכת השוע"ל 

א הדרכה למערכת לסגירת הפערים הקיימים. יש רכז מתנדבים חדש ולא קידמנו את העניין, אולי כדאי להבי

. אפשר לבצע תרגיל התוכניתוגם רכז מקלטים, אני חושב שכדאי לשתף גם אותם ולהכניס אותם פנימה לתוך 

פארק ולהביא לטובת האירוע ב אולימשטרה, כב"א ומד"א,  –של כל הגורמים לקיים הפנינג ליחידת סע"ר, 

 משטרה ומד"א ולחבר את האוכלוסייה בעזרת הסברים ודוכנים.כבאיות, כוחות 

 

אני חושב שזה צריך להיות האירוע המרכזי, הפנינג כזה  – מנהל מכלול מידע לציבורדובר העירייה ופיר בזק, כ

לשישים אלף מספרים אבל מי מבטיח שיפתחו  SMSיודע לשלוח מושך המון משפחות. כי בסופו של דבר אני 

את ההודעה, כמובן זה יהיה בכל אמצעי התקשורת אבל בסוף אתה לא יכול להגיע לכולם ואנחנו גם יודעים את 

האחוזים. בהפנינג כזה יוצאים מהבית עם הילדים, הילדים נהנים אבל קודם כל הם מאוד אוהבים לראות את 

מדברים באותה שפה למשל בנושא רעידות והצלה  נו בשיתוף כוחות הביטחוןהכבאיות והאמבולנסים ואם כול

 עם עמדות הסברה זה יכול להיות הרבה יותר אפקטיבי.את המידע להם  ומנגישים אדמה או נפילות טילים

להוציא אנשים מהבית , נכון שהאוהל בפארק יכול לאכלס הפנינג בסדר גודל כזה, הכבאיות יכולות להיות בחוץ

  דש דצמבר זה קשה אבל זה עוד אירוע שאפשר לקיים.בחו

הפעלנו את האזעקה של רעידת בכל בית ספר, לפני כחצי שנה קיימנו תרגילים  –דודי נחום, מפקד יקל"ר עפולה 

ישנן רשויות שצירפו אולי כדאי בשבוע חוסן לבצע תרגילים כאלה.  .נכנסים לכיתהשניות וספרנו תוך כמה אדמה 

שכל ההסברה תהיה  גם נושא של שפות חשובלחשבון הארנונה פרסום מפיקוד העורף הנוגע לשבוע חוסן. 

 מתורגמת לשפה הרוסית והאמהרית. 

 

פערים שקופצים ואנחנו מתריעים עליהם כל  –סיגל בניאס, מנהלת מחלקת רווחה ומנהלת מכלול אוכלוסייה 

ואנחנו לא יודעים איך  יםמאוד מטרידהפערים הזמן זה פער בנתונים. לנו יש נתונים של אוכלוסיית רווחה. 

שם נציגים  יושביםאזרחים ותיקים, יש לנו ועדת קורונה וחירום בהקשר ל .לעקוף את הפער הזה של מיפוי עירוני

חולים, אבל לכל אחד יש את חובת הסודיות שלו ואני לא גיליתי דרך להתגבר על ממשרד הבריאות וקופות ה

 הפער הזה. אפשר לעשות מיפוי עירוני גדול בתחום של אזרחים ותיקים ובעלי מוגבלויות.
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לפני פחות מחודש נכנסה לתפקיד אבל יש עוד המון  ,בשעה טובה קלטנו רכזת מתנדבים –בתחום המתנדבים 

טרות היא לגייס מתנדבים צעירים יותר. המתנדבים בקורונה היו מבוגרים והיו להם את עבודה ואחת המ

הקשיים שלהם להתנדב. האוכלוסיות שמטרידות אותי הן אוכלוסיות בעלי מוגבלויות ואזרחים ותיקים 

 עריריים שמרותקים לבית.

 

אני בהחלט חושבת שהתלמידים זו דרך נהדרת להגיע  –ומנהלת מכלול חינוך ינה ולדמן, ראש מנהל החינוך ט

להורים ולשתף אותם במתרחש. זה צריך להיעשות באותם הפרסומים שבתי הספר מעבירים להורים, גם על 

ה הפנינג שלדעתי הוא רעיון נהדר וגם לגבי שאר האירועים. תרגול של בתי הספר חייב להיעשות. עניין האפליקצי

החינוך. להעביר למודעות האוכלוסייה דרך התלמידים זה נהדר. צוין קודם עניין  חייב להיות גם במוסדות

תלמידים בעלי מוגבלויות וצריך לתת את הדעת קודם לכן איך אנחנו נוהגים בהם. יש כאלה שגרים בעיר אך יש 

 לא מעט תושבי חוץ שמגיעים אלינו בהסעות. 

 

פנינג אבל התאריך בעייתי. אנחנו לא יכולים להיערך בחודש אני מאוד מתחבר לרעיון של הה – , זיו סויסהכב"א

דצמבר לכמויות של רכבים ואנשים בשטח פתוח, לכן אני מציע חלופה שנקיים תרגול בכל יום במהלך השבוע, 

 –נבחר מקומות אסטרטגיים כמו בית אורי, בתי ספר או כל מקום שיוחלט ע"י כלל הכוחות ונבצע תרגול מעשי 

נתרגל את הכוחות החברים ונתרגל את הכוחות שעומדים במקום. זאת יכולה להיות חלופה ראויה. אם אנחנו 

  אבזור האירוע.  ניערך להפנינג בחודש דצמבר בפארק וירד גשם גם כמות האנשים תהיה דלה וגם

 

ת השוטרים נחבר ונרתום אנשמח להשתתף גם בהפנינג וגם בהצעת חברי מכב"א.  – , ערן חסיןמשטרה

 וכמובן גם רכז המתנדבים שלנו יהיה שותף לעשיה.הקהילתיים שלנו בכל שכונה, שיתנו סיוע בנושא מתנדבים 

 

יש לנו תיק רעא"ד של המרחב  תרחישי החירום.במד"א אנחנו נערכים כל השנה לכל  –מד"א, יוסי פחימה 

ראע"ד. אני חושב שהפנינג זה רעיון מעולה אבל שנעשית בו עבודה רצינית בתקופה האחרונה וגם הוכרזה כשנת 

בשגרה  הכלים שרואים, כלים מיוחדים ולא בצורה מרוכזת כמו שאמרנו, שכל גוף יביא את מירב הכלים שיש לו

קורקינטים ואופניים, שבשגרה כמו ת ואלא גם בסכנלא רק בחירום,  עמדות הסברהבכל יום. אפשר להכניס 

ת לרעידות אדמה. יש לנו פלאיירים כאלה, אנחנו ערוכים וניתן לקיים הדרכה. ק פלאיירים למוכנואפשר לחל

מבחינתי אתן כל מה שאפשר ליום הפנינג על מנת שיהיה הכי מוצלח שיכול להיות. כל מה שאתם צריכים ממד"א 

 אנחנו שותפים מלאים.

 

מחליטים שעושים הפנינג צריך גם אם  – תמר דגמי, מנהלת אגף צעירים וקהילה וסגנית מכלול אוכלוסייה

יעד הקהל א העלאת מודעות למוכנות לחירום, להבין מה המטרות ומי קהל היעד שלנו. כי אם המטרה שלנו הי

. צריך לחשוב מה לעשות להורים שמגיעים להפנינג ולא רק מחשבה על הילדים. שבא לראות כלים זה ילדים

 יותר ממוקדי מטרה.הפנינג כשלעצמו לא תורם לנו, לכן צריך להיות 
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בסופו כי  מבחינתי אני רואה אירוע כזה כאירוע מרכזי –מנהל מכלול מידע לציבור דובר העירייה ופיר בזק, כ

צריך אירוע שהוא כללי שסביבו יהיו מוכר תכנית לציבור אתה צריך להביא איזה סלע מרכזית. של דבר כשאתה 

, וואטסאפ שכונות, פייסבוק, SMSשלטי חוצות,  –חמשת הימים של המוכנות. כל הכלים עומדים לרשותנו 

, הרצאה לקשישים, עמדות. door2doorסטגרם. אנחנו נגיע לכמה שיותר אנשים בכל אירוע, בין אם זה אינ

   יעלה לסדר היום באותם ימים.ת זה אנחנו נסכם את כל האירוע הזה ובוודאו

 

הדגש של השבוע הזה הוא חיבור לקהילה. חשבתי  – שלום שלמה, מנכ"ל העירייה וראש מטה החירום העירוני

 בהתחלה שלמכלול אוכלוסייה תהיה העבודה הרבה ביותר אבל ככל שהעמקנו במצגת הבנתי שלא רק.

 

שהנוער  door2doorיאיר כתר לא פה אבל קיימנו מיפוי של אזרחים ותיקים, יאיר יכוון אותנו גם להרצאות, 

 ם. תיקיוגם של הנוער לאזרחים הוהחיבור של מכלול אוכלוסייה יהיה לו משקל אבל  ,יעשה

 

מוסדות תחזוקת גם את הצוות של אלא במכלול לוגיסטיקה לא נמקד רק את הצוות של יהורם בחזות העיר, 

 ז השבועי.חינוך וציבור ליומיים מרוכזים לשיפוץ מקלטים ביחד עם מתנדבים ונכניס ללו"

 

 .יאום מול בתי הספר לטובת הדרכותחינוך אתם תבצעו את ההתאמות והתבמכלול 

 

כמובן שנקיים מפגשים עם מנהלי המכלולים וכל אחד יביא את הרעיונות שלו אבל אלה הדברים שעלו לי תוך 

ר או הדרכה לצוות סע"כדי המצגת. עלה רעיון של הרצאה לעובדים הסוציאליים וזה חשוב מאוד, אולי הרצאה 

 שיכול לבוא בחשבון.

 

רסם שיהיה ניסוי צופרים אתה כבר מכניס את התושבים אני חושב שברגע שאתה מפ –לגבי מכלול מידע לציבור 

יר אבל אוהל האירועים ונו נעקוב אחרי מזג האונחלאיזושהי דריכות מסוימת, מכניס למודעות. לגבי ההפנינג א

הוא רעיון נהדר. נביא כלים כמו שיוסי אמר, כלים מיוחדים שימשכו ילדים שאלו יביאו את המשפחות איתם. 

סיירים וסיירות של מג"ב, אפשר לחבר  40יש לנו ים של פיקוד העורף, מד"א, כב"א וכדומה. באוהל יהיו דוכנ

 אותם לשבוע חוסן.גם 

 

אני, דודי ועמית נזמן את האנשים הרלוונטיים, כל אחד יחשוב על רעיונות, נשב  –אביי דג'ן, קב"ט העירייה 

 ונבנה את התוכנית כולל העלויות. 

 לשכת מנכ"ל לשכת ראש העיר, , םמשתתפי העתק:

  ועדת מל"חמזכירת , מוריה וייס :מהרש


