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 פס"ח–התכנסות ראשונה לקדנציה זו לוועדת מל"ח 

עקבות רעידת האדמה בטורקיה ונפילת הקטיושות ב
בצפון הארץ הנחה המשרד להגנת העורף להתכנסות ועדת 

 ח כחלק מההיערכות שוטפת "ח פס"מל

, התכנסה לראשונה בקדנציה הנוכחית ועדת מל"ח פס"ח בראשות 31.11.13ביום שלישי השבוע, 
 חיים געש, ראש מועצת פרדס חנה כרכור.

המשרד להגנת העורף כחלק מהיערכות חירום  נחייתנדרשה בשל הבמועד זה התכנסות הוועדה 
 שוטפת על רקע רעידת האדמה בטורקיה שהתרחשה בשבוע שעבר ונפילת קטיושות בגבול הצפון.

 במפגש נכחו חברי וועדת מל"ח פס"ח, יו"ר הוועדה , ראש המועצה, אל"מ )דימוס( חיים געש,
ד אלדד בר כוכבא, חבר המועצה, סגן ראש המועצה, עו" יו"ר וועדת בטחון, בתפקיד  גם המכהן 

רכזת ם , אבי כאכון, גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, מנהל מחלקת בטחון במועצה, יעקב סלוי
 , ומפקד יחידת המשטרה בישוב.ביטחון  וחירום במחלקה, בת שבע תורג'מן

את הוביל את המפגש והעביר סדרת הנחיות כיצד לרענן  , חיים געש,ראש המועצה ויו"ר הוועדה
מערך החירום בישוב לכל תרחיש. בצוות החירום פועלים ראשי מכלול האחראיים על מגוון 

תחומים בהם הנדסה, תשתיות, מים, בריאות ועוד. כל ראש מכלול עודכן ברשימת המשימות 
ענון קשר עם קבלנים המעניקים שירות למועצה וכינוס בעלי התפקידים בכל יהכוללות חידוש ור

 ודא כי מערך החירום עדכני ומוכן לפעילות במידת הצורך. תחום על מנת לו

גם מרכזי הקליטה של המועצה במוסדות החינוך )הנדרשים במידה ותושבים מפונים מבתיהם( 
 נדונו במפגש כחלק מהיערכות הוועדה.

:  , אל"מ )דימוס( חיים געש הדגיש כיראש המועצה ויו"ר וועדת מל"ח פס"ח וועדת חירום
בוצעה כחלק מפעילות השגרה של הוועדה אשר תפקידה להיות אחראית על מערך  התכנסות זו"

החירום בישוב. הנחיית המשרד להגנת העורף מטרתה לוודא כי כל הרשויות ערוכות לכל תרחיש 
כל חברי הוועדה נכחו בעתיד הקרוב או הרחוק.  הסבירות כי אכן יתרחש אפשרי ללא קשר למידת 

רשות, כבכל שנה אנו מרעננים ומתגברים את מערך החירום על וכן אנשי המקצוע מטעם ה
השלכותיו הנרחבות, בכדי לאפשר שיגרת חיים בטוחה ורגועה לכלל תושבינו  בכל שעה ובכל 

"אנו נמשיך לעקוב אחר הנחיות המשרד להגנת העורף ולעשות את המיטב בכדי לשמור על  "..מצב
 עש.בטחון תושבי פרדס חנה כרכור". כך על פי ג

ציין כי "בעקבות ההתכנסות  מנהל מחלקת בטחון במועצת פרדס חנה כרכור, יעקב סלוים,
ימשיכו בעלי התפקידים בביצוע ריענון מערך החירום בישוב על פי ההנחיות שהועברו. מדובר 
במערך חירום נרחב בו לוקחים חלק בעלי תפקידים שונים במועצה, אנשי מקצוע, ספקים וכן 

"  סלוים מציין כי "הרשות מתורגלת היטב בנושאים אלו וזוכה יים לשעת חירוםמתנדבים ייעוד
על כך לביקורת חיובית מהרשויות המפקחות, עם זאת תפקידנו לגלות ערנות מרבית ולוודא כי 

 אנחנו ערוכים כנדרש". 
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