
 

 

 

 . 2022 1וועדת מל"ח רבעון ישיבת  פרוטוקול
 

 . 22.3.2022 באדר ב' תשפ"ב שלישי יט'יום מועד הישיבה : 
   . 19שד' הגעתון בניין העירייה מיקום הישיבה : 

 

 נוכחים :
 עוזר מ"מ וסגן רה"ע  –דוד אילוז  ראש העיר  – רונן מרלי 

 קב"ט מוס"ח  –מאיר פורת  חבר מועצה –בוריס שטארקר 
 קב"ט העירייה  –קובי כהן  בזום -חברת הועדה    –חברת מועצה  –גב'  אורנה שטרקמן 
 אחראית לו"ז לשכת רה"ע  –קרן כהן  מנכ"ל העירייה  – עו"ד דודו אלחיאני 

 

 עיקרי הדיון :
   קובי כהן

 עדכונים שוטפים:
 . )אדום(  9.1מבודדים, רמזור ציון  107מאומתים,   606קורונה :  -תמונת מצב  -
 . במתקן האימונים של פקע"ר ברמלה  15/6/22- אימון סימולטור רשותי מתוכנן להתקיים ב -
 בקרוב אנו נתחיל בפרויקט חדש, זהו פתרון הנדסי כפיילוט מבוצע באשקלון   – פרויקט מיגון חדרי מדרגות במבנים ישנים  -
 . אשר בבניינים ישנים ממגנים את חדר המדרגות הישן כ שמונה תוקריי  
 סיימנו את אירועי פורים ואנו מתכוננים לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות .  -
 

 עו"ד דודו אלחיאני 
 ליישובי קו העימות ונהריה נכללת והמטרה לתת פתרון, מיגון  שנים  10מיליארד ₪ למשך  5-של כהמדינה תקצבה תקציב  -
 .בניינים בעיר נהריה  3-למבנים ישנים בקו העימות כאשר גרם המדרגות הופך לחלל מוגן, כפיילוט ב   
 

 : בוריס שטארקר 
 הבניינים ?  3מה הקריטריונים לבחירת   -
 

 עו"ד דודו אלחיאני 
 הבניינים ברחוב זמנהוף כפיילוט ולאחר הפיילוט ימשיכו ברחבי העיר .   3שהחליטו על פיקוד העורף וחב' עמיגור הם אלו  -
 

 מאיר פורת 
 במוסדות החינוך כולל גני ילדים והיה שיתוף פעולה מלא של כל צוותי החינוך כולל הכנה  ארצי שבוע חירום נערך תרגיל  -
 לקראת התרגיל, היה מוצלח מאוד .  וצוותי הסברה  
 

 :  רונן מרלי
 דבר חשוב שיש מפקד תחנת משטרה חדש לתחנת נהריה אשר הכניס המון אנרגיה לעיר, הביא צוותים חדשים, תופעות   -
 , האופנועים והרכבים עם האגזוזים המשופרים כמעט פסקה לחלוטין והוא עושה מבצעים חשובים מאוד ומפגין נוכחות  
 .וכתבתי לו מכתב תודה   שוטרים ועבדו כל הלילה שלפני  80- בפורים האחרון הביא כ  
 לגבי המצב בגבול, קיימת מתיחות ומצב הלחימה בין רוסיה לאוקראינה משפיע על סוריה והמצב לא יציב, ישנה מורכבות   -
   . מול סוריה   
 תודה רבה ושיהיה לנו שקט . -
 
 
 

 עוזר מ"מ וסגן רה"ע.  –ערך : דודו אילוז          
 העתק : 

 . וועדת מל"ח חברי 

 

 

 


