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,נ..א.ג  

  הנדון:- וועדת מל"ח  עיריית טמרה  )משק לשעת חירום( 2022-2023

 

הרשות המקומית מופקדת על הספקת שירותים לאוכלוסייה המקומית בזמן רגיעה  
ותמשיך להיות אחראית לאותם השירותים גם במצבי חירום באמצעות מטה  

.החירום שלה  

להרחיב את תחום טיפולה גם לתחומים בהם אינה   הרשות המקומית נדרשת 
ם, כגון: קליטת מפונים מחוסרי קורת גג, עוסקת בשגרה והינם ייחודים לשעת חרו

.טיפול בחללים בהיקפים גדולים וכד ' 

לצורך כך קיימת בכל רשות מקומית וועדת מל"ח שבראשה עומד ראש הרשות  
וחברים בה בעלי תפקידים ועובדי הרשות הממונים על נושאים בתחומים שונים  

. הנדרשים לשעת חירום  

נותה של הרשות המקומית למתן מענה  תפקיד הועדה: לדאוג למוכנותה וכונ
בתחום אחריותה ואירועי חירום שיתרחשו בשטח שיפוטה בזמן רגיעה ובשעת  

חירום, לקבוע קדימויות טיפול בעת אירוע, ליזום פרסום מידע לציבור בתיאום עם  
משטרת ישראל, לטפל באוכלוסייה במצוקה, לטפל בתשתיות שניזוקו , כולל גיבוש 

. "ל וגורמי מל"ח מחוזיים בשעת חירוםדרישות סיוע מצה  

ועדה זו מונחת ע"י רמ"ט ועדה המל"ח המחוזית , ביצוע הנחיה מקצועית בתחומי  
.למצבי החירום השונים וביצוע ביקורות תקופתיות החירום, ביצוע תרגילים  
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:הם ידה על המטופלים  והנושאים הוועדה הרכב  

  ח"מל נושאי  לכל כוללת באחריות נושא( המועצה ראש) - ח"מל ר"יו  ▪

םחירו  לשעת ההכנות כולל הישוב במרחב  
העיר  ראש למדיניות בהתאם המערכות כל את מתאם - גזבר ▪  

 את ומפעיל מרכז, המחלקות  עבודת את ומתאם מכוון  - המטה ראש ▪

בעיר  הביטחון גורמי  כל עם קשר ומקיים והצוות השליטה מרכז סגל  
  לתיקי  אחראי , ההפעלה  מרכז פריסת את מארגן  - הוועדה מרכז ▪

  לפעילות הנדרש והציוד המטה עזרי , חירום  לשעת והנהלים הנתונים

ההפעלה  מרכז  
וקבורתם - אסון  קורבנות זיהוי  - א"זק ובנושא המפונה- ▪  

לאוכלוסייה  עדכני  מידע  להעברת אחראי  - ורלציב המידע על ממונה ▪  

  במרחב הצרכנים לכלל מים לאספקת אחראי  - וביוב מים ממונה ▪

מים סובב שפרעם(. /// )תאגידהעיר  
 בקשר ונמצא התאורה מערכות לתחזוקת דואג - חשמל/ כח ממונה ▪

חשמל חברת עם תמידי   
 בעיתות  בישוב החינוך מערכת הפעלת על אחראית - חינוך ממונה ▪

. חירום  
לצרכים  בהתאם ומתנדבים אדם כח ומשבץ גייסמ - אדם כח על ממונה ▪  

  המרקחת ובתי  המרפאות הפעלת מתאם - הבריאות על ממונה ▪

ה האוכלוסיי  לבריאות ודואג  בעיר החיוניות  
ךהצור י "עפ ותשתיות מבנים ומשקם מתאם - והנדסה בנייה ממונה ▪  

  ואיכות התברואה נושא בכל מטפל - הסביבה ואיכות תברואה ממונה ▪

ר העי  רחבבמ הסביבה  
 ומתאם, העיר מתקני  לצרכי  דלק להספקת אחראי  - דלק ממונה ▪

לאוכלוסייה מחסור בעת גז הספקת  
  לאוכלוסייה מזון  הספקת אחר מעקב על אחראי   - ל"ומשכ מזון  ממונה ▪

בישוב  ומזון  ל"משכ למפעלי  וסיוע  

במצוקה באוכלוסייה מטפל - רווחה ממונה ▪  

 מרכזת הוועדה( העורף פיקוד) ל.ה.וצ א"מד, משטרה, אש כיבוי  נציגי  ▪

העיר  של הייעודיים  המקצועיים הנושאים בכל ומטפלת  
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, שמיכות - חירום לשעת ציוד נרכש , השנה כל ובמהלך  הוועדה עבודת במסגרת

חירום  לשעת חיוני  ציוד ועוד מיטות, מזרונים  

המועצה  במבנה נמצא הפעלה מרכז  
  לשעת והמוכנות הכשירות העלאת רתהשמט פעילות הוועדה י "ע מבוצעת שנה מדי 

 העורף פיקוד עם משולבים ח"מל תרגילי  מתקיימים זו  פעילות במסגרת. בישוב חירום

החירום  ארגוני  וכל  
  השתלמויות, וכוננות כשירות ביקורת  שנה מידי  מבוצעת ח"מל מדור פעילות במסגרת

בישוב  ח "מל חברי  לכל וכנסים קורסים, מקצועיות  

  חירום לשעת ואמצעים( ומתנדבים עירייה עובדי ) אדם כח רותקיםמ ח"מל לוועדת

חירום בשעת ח"מל של הנהלים י "עפ  

הביטחון מחלקת ידי  על מרוכזים בעיר ח"מל נושאי  כל  

  באותה שנה. נסת כל רבעוןכהוועדה מת 

 . יתעד"ת מל"ח רשותותהיה ישיבה לובקרוב 

 

 

 -העתק:

 ראש העיר  -סוהיל דיאב.ד

 מ"מ ראש עיר -לח חגאזיסא

 סגן ראש עיר  -עאמר אבו אלהיגא

 סגן ראש העיר-ותמאן נדאל ע 

 מנכ"ל העירייה  -ביאן מטרי

 יועץ משפטי העירייה -וסים המאם

 ר העירייהגזב"  –חאלד עואד 

 מבקר העירייה -מוחמד דיאב

 חינוך  קת  מחלמנהל -חגאזיתופיק  

 מנהלת מחלקת רווחה -רחאב זידאני

 וח אדם מנהל מחלקת כ -נימוחמד זידא
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 מנהלת מחלקת הנדסה -נרדין חורי

 יבור מידע לצ ל  מנה -שאדי סובח 

 ותברואה כות הסביבה ימנהל א  -מוחמד חליל 

 מפקד יקל"ר -רשכיב מנסו

 קב"ט מוס"ח -רחיב אבורומי 

 רכז פס"ח  -מהדי עואד

 מנהל אחזקה  -גאזי זידאני

 ק טמרה מש" -האני סואעד 

 קצין שיטור עירוני -מופיד פארס

 רוני ה עי מנהל אכיפ  -סןמוחמד ח 

 טמרה אחראי צוות תחנת 

 וז כרמל מחל מד"א המנ -חסן חטיב

 תאגיד המים ם מנהל חירו -ןזידאל ואא

 תנ"ס מנהל מ -טארק עואד 

 ער לת מחלקת נומנה -מיחנאן אבורו 

 

 בכבוד רב 

 מוחמד עואד 

 ממונה חירום וביטחון  


