בטחון וחירום

מנהל המחלקה :

עמי ועקנין

Â

עוזר מנהל המחלקה :
טלפון :
פקס :
כתובת :
דואר אלקטרוני :
שעות קבלת קהל :

נועם חן
04-6724433/1
04-6712250
רח' גולני  ,3בניין הסתדרות העובדים מרחב כנרת
kabat_t@ladpc.net.il
08:00 - 13:00

רשימת מקלטים ציבוריים

הנחיות פיקוד עורף  -מוכנות לשעת חירום

איזור התגוננות והגעה למרחב מוגן ברחבי העיר טבריה

מספרי טלפון למרכז הפעלה  -לשימוש בעיתות חירום בלבד

שרותי האגף
1.
2.
3.
4.
5.

אבטחת מוסדות חינוך
אחזקת מקלטים ציבוריים
אבטחת אירועים עירוניים
הכנת הרשות המקומית לשעת חירום
אחזקת מחסני חירום
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משימות מחלקת הבטחון
 הכנת מוסדות העירייה למצבי חירום ברגיעה ובשע"ח .הידוק שיתוף הפעולה בין העירייה לגורמיהחירום וההצלה.
 ריכוז וועדת הביטחון העירונית. ריכוז וועדת מל"ח. אבטחת מוסדות העירייה ומוסדות חינוך. אחזקת המקלטים הציבוריים. -אחזקת מחסני החירום של טבריה.

מל"ח )משק לשעת חירום(
מטרות:
 המשך קיום האלמנטים החיוניים של המשק האזרחי בשעת חירום ,על ידי הבטחת המשך קיומם שלהשירותים והצרכים החיוניים לאוכלוסייה האזרחית.
 מתן תמיכה להמשך פעילותו של המשק הכללי גם מעבר למוגדר כחיוני וזאת כעזרה למאמץ הלאומיבשעת חירום.
תפקידים שבשגרה
 תכנון וביצוע תרגילים ליחידות העירייה ביצוע ביקורת מוכנות ביצוע הדרכות והשתלמויות אחזקה ועדכון תוכנת מל"ח 2007 קיום קשרים שוטפים לתיאום עם גורמי ההצלה -ארגון וריכוז פעילות ועדת מל"ח העירונית

פס"ח )פינוי ,סעד ,חללים(

תפקידים עיקריים:
 קליטת אוכלוסייה מפונה מאזורי אסון /ארוע הכנה ,ארגון והפעלת מתקנים לקליטת אוכלוסייה תכנון ,הכשרה והדרכה של כח אדם לביצוע המטלות טיפול בחללים האזרחים בשעת חירום ,זיהוי וקבורה. -תכנון אמצעים לביצוע המטלות
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מספרי טלפון חיוניים
-

משטרה )6728414 ,6728444 - (100
מגן דוד אדום )6790111 - (101
כיבוי אש )6731999 - (102
חברת חשמל )6713777 - (103
בית חולים פוריה 6652211 -
קופת חולים רקתי 6729555 -
מוקד עירוני 106 -

טופס פניה ישירה למחלקת בטחון וחירום
שם מלא חסר
דואר אלקטרוני )*(
דואר אלקטרוני חסר או לא קיים
טלפון
מספר טלפון חסר
שלח פניה

שם מלא )*(

נושא הפניה )*(
Invalid Input
תוכן ההודעה
Invalid Input
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