
 

 

 
 
 

 . וועדת מל"חישיבת  פרוטוקול
 

 . 16.9.19 באלול  ט"זשני יום מועד הישיבה : 
  . 19שד' הגעתון בניין העירייה מיקום הישיבה : 

 נוכחים :
 ראש העיר –מר רונן מרלי 

 חברת מועצה –גב' אורנה שטרקמן 
 מנכ"ל העירייה –מר אלי אלבז 
 רשם הפרוטוקול –מר דוד אילוז 

 
 נעדרים :

 חבר מועצה –מר בוריס שטארקר 
 קב"ט העירייה –מר איציק מרלי 

 
 רונן מרלי :

               האירוע הבטחוני שהיה בתחילת החודש, היה מידע מודיעיני חזק לגביו, היה ברור שזה יהיה ירי נ.ט. לעבר כלי רכב  -
 צה"לי ואכן כך קרה ולא היו לנו נפגעים.  
 זה היה תרגול מעולה, המערכת עובדת טוב ובצורה יעילה .כות איציק מרלי המקלטים בנהריה נפתחו ובז -
 היה תיאום לנושא פתיחת המקלטים מול ראשי יישובי הסביבה כאשר ישנה השפעה על התושבים כאשר נפתחים  -
 מקלטים ביישובי הסביבה .  
 תורגלו והמכלולים אישרו תוכניות .מבחינת מחלקת הביטחון, בעיר יש חלוקה לרובעים וכל הרובעים  -
 .מערכת שוע"ל בהטמעה אנו נכנסים כעת למערכת קשר חדשה שו"ב  -
 לאחר פגישה עם אלוף פיקוד העורף העירייה תרכוש גנרטורים, מיגון אישי וקסדות כאשר הסיוע הכספי ניתן לעירייה -
 גם מפיקוד העורף וכן ממשרד הפנים .  
 שגרתי לחלוטין . –הערכת המצב כרגע  -
 

 : 2020יעדים לשנת 
 ייבנה ויאובזר כשאר הרובעים . 7רובע  -
 ייבנו חללי עבודה למכלול לוגיסטיקה ומכלול כללי וכן לראש העיר . –הרחבת מרכז הפעלה עירוני  -
 הפעלה עירוני בשולחן המרכזי .רכש מערכת מולטימדיה למרכז  -
 רכש ממסר דיגיטלי נוסף ומכשירי קשר חכמים . -
 

 :2020לשנת הכשרות 
 מבוצע באופן שוטף כולל מערכת שוע"ל אזרחי . -
 ביצוע רענונים לרובעים ולמכלולים . -
 הוצאת מנהלי מכלולים לקורס מנהלי מכלולים במכללה לאיתנות של פיקוד העורף . -
 

 :  ןסיכום דיו
 באחריות איציק מרלי . –לראש העיר לנושא הכשרת מנהלי מכלולים מתן דיווח  -
 באחריות אלי אלבז . –לקדם פתיחת מקלטים בשליטה מרחוק  -
 באחריות איציק מרלי . –הטמעת מערכת שוע"ל באזרחי בשגרה  -
 
 

 ערך : דודו אילוז .           
 העתק :

 חברי וועדת מל"ח .


