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 השרון לבא"ז מו
 

 השרון לב–המיגון  מיפוי פעימתסיכום פגישה בנושא פרויקט הנדון: 
 

  כללי:

מתוקף תפקידו של פיקוד העורף כרשות הג״א, הוא אחראי על ניטור והצגת תמונת מצב עדכנית אודות  .1

 המיגון במדינת ישראל. 

היא לטייב, לעדכן ולאמת את נתוני פערי המיגון בישראל,  ון ברשותגיהמ יקט פעימת מיפוישל פרו ומטרת .2

 יקת בתחום המיגון הארצי. על מנת ליצור תמונת מצב עדכנית ומדו

 אחריות הרשויות המקומיות להעברת המידע הרלוונטי לפיקוד העורף. .3

בעונית צ הפמהוא  . הקובץ המתקבללקובץ דיגיטלי מידעאחריות פיקוד העורף לבצע המרה של ה .4

תהווה כלי עזר לרשויות המקומיות ולפיקוד המפה  .המסווגת את המבנים ברשות עפ"י קיום מרחב מוגן

 העורף לקבל החלטות בשגרה ובחירום. 

  השרון.  לבאזורית מועצה ב פעימת מיפוי המיגוןתיקוף להתנעה התקיימה פגישת  /220/701בתאריך  .5

  'אוי.סגן ליאור ביג וןנ"ר שרוק ירון בלנרומר  א"ז"ט המובק, מהנדס המועצה אילן בר משתתפי הפגישה: .6

 להלן סיכום הדברים העיקריים בפגישה : .7

 . למפות את כל היישוביםרתומה לתהליך ובעלת רצון הקב"ט מר ירון בלנרו ציין כי המועצה  .א

שוב עובדת מול כל ייה ,המועצהשל  כירהש – גאיתמל אותו מובילהוהליך עצמאי המועצה התחילה בת .ב

 . את המרחבים המוגניםוממפה  באופן פרטי

 הישובים במועצה. מתוך שמונה עשרה  ו מיפוי המיגוןהיחידי שקיים בץ הוא היישוב כפר יעבהיישוב  .ג

 . טובהאך לא ברזולוציה  /2/1של הרשות העדכנית לשנת  ת תצ"אקיימת מפ .ד

 ///1משנת  תצ"א משמע, – מפות מלפני חוק הג"א לאחריולהשוות בין האופציה  מהלך השיח עלהב .ה

 . ///1נת שלרשות אין כרגע מפה מ. /2/1משנת  תצ"אל

  -א אשר הוחלטה במהלך הפגישה הי דרך הפעולה .ו

 דע. באיסוף המיסיוע ורתימתם  טעל הפרויקלטובת הסבר ( מייל לרב"שים 1

  במטרה ליצור סטטוס לגבי המידע הקיים ביישובים.שיחות טלפון אישיות לכל רב"ש   (2

 ., על ידי הרב"שים0 נציגי מחוז דןידע כללין מאמהשטח ברחובות ואזורים בהם ף המידע ( איסו3

לטובת ריכוז מועצה בס המרחבים המוגנים בביה"גדלים של טובת הפרויקט יש להעביר אל פקע"ר ל .ז

 .ירוםבעת ח יםבמדרגי המדיניות ההתגוננות השוננות ונלהתג ידים הנתונים על יכולות ההכלה של תלמ
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