
 

 2/11 – 14פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 בחדר הישיבות. "אתשע שבטב ו' 11.1.11 -שני הביום  התקיימה
 

 ראש המועצה  מר אלי אבוטבול                       משתתפים 

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חבר מועצה מר אבנר שבתאי 

 חברת מועצה גב' מירב אמתי 

 חברת מועצה שני גב' רבקה 

 חבר מועצה   מר מישה בלומנפלד                   

 חבר מועצה מר אריה פולק 

 חברת מועצה גב' אריאלה ויזמן 

 חבר מועצה מר ואנונו מאיר הצטרפו

 חבר מועצה   מר אפרים צוק                          

  חבר מועצה  מר מימון אוחיון                        

 מ.מ. ראש המועצה מר יצחק בלה חסרים

   

   

 חבר מועצה מר חיים ליפא                          

   

 יועץ משפטי עו"ד יוסי ברזלי נוכחים

 מהנדסת המועצה  גב' אורית סקר 

 מזכיר המועצה מר דני ביתן 

 מבקר המועצה מר אילן ורד 

 חבר ועדת מל"ח מר עופר ליזמי 

 חבר ועדת מל"ח כהן מר משה 

 חברת ועדת מל"ח גב' ניצה צאירי 

 חברת ועדת מל"ח גב' מרים בן בעש"ט 

 חברת ועדת מל"ח גב' אילנה מזרחי 

 חבר ועדת מל"ח מר יחיא פרץ 

 חבר ועדת מל"ח מר יואל שגיא 

 חבר ועדת מל"ח מר איציק פרייס 

 חברת ועדת מל"ח גב' גניה ויינשטוק 

 קב"ט המועצה מר אלי עטיה 

 חברת ועדת מל"ח גב' טליה מבור 

 חברת ועדת מל"ח גב' אביטל אפרת 

 חבר ועדת מל"ח מר עוזי נוריאל 

 חבר ועדת מל"ח מר דב הרמן 

 חברת ועדת מל"ח גב' מרים פאנויאן 

 חבר ועדת מל"ח מר דויד ברויר 

   

 סדר היום:

 וכנות המועצה בשעת חירום )מל"ח(.. דיון בנושא מ1

 המועצה. קב"טא. מצגת      

 .מעבר משגרה לחירוםב.      

  .לשעת חירוםומוכנות ערכות ג. ה     

 .סיכום והנחיות ראש המועצהד.      

 



 

 

 . דיון בנושא מוכנות המועצה בשעת חירום )מל"ח(.1

 

 

ורף כונסה מליאת המועצה ופיקוד העמשרד הפנים בהמשך לביקורות שנערכו על ידי 

לניתוח ממצאי הדו"ח, הצגת תרחישים, מעבר משגרה לחירום  לישיבה שלא מן המניין

 .ומתן סקירה על מוכנות המועצה בשעת חירום

 

למושבה זכרון יעקב וזאת בהתאם להערכות מציג את תרחישי הייחוס  המועצה קב"ט

, בכל הקשור לנפילת י החירוםגורמ תפיקוד העורף, מתייחס לשינויים הצפויים בתפיס

 .טילים על המושבה, כמות נפגעים/מפונים

 

ראש המועצה מתייחס למעבר משגרה לחירום והערכות המועצה בשעת חירום. מדגיש כי 

את יחד עם זאך עד היום המועצה זכתה לשבחים על מוכנותה ותפקודה בתרגילים שנערכו, 

ועל כן  יותר מאלו שתורגלו עד כהקשים  התרחישים העתידיים משקפים אירועיםמציין כי 

 .העתידיים תרחישיםשתענה על ה חשיבה והיערכות חדשה תנדרש

 
 

 

 

 

 

 

 דני ביתן                                      אלי אבוטבול                                              

 ה                                 ראש המועצהמזכיר המועצ                                           

 

 

 

 העתק: חברי המועצה
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