 28יולי 2020
ז' אב תש"פ
לכבוד :
ראשי רשויות
מנכ"לי רשויות
מהנדסי רשויות
שלום רב,
הנדון  :הזמנה למפגש זום מהנדסי רשויות  -עדכוני רגולציה ,פקע"ר וכב"א
לאור שינויים החלים בתחום המיגון ,מצאנו לנכון לקיים ריענון והחלפת מידע
בתחום מיגון מבנים עבור אוכ' מהנדסי הרשויות.
המפגש הינו תוצר משותף של מרכז השלטון המקומי ,פיקוד העורף ,איגוד מהנדסי
ערים וכיבוי אש ארצי .
בין יתר הנושאים שיועלו במפגש :חידוש הנחיות פקע"ר הרלוונטיות להתחדשות
עירונית ועירוב שימושים ,פערי מקלוט וחידוד נהלים בתחום הריסת מבנים
במרחב הציבורי ,חידושים בעולם הרגולציה ,ועדות חריגים ,פישוט תהליכים,
והצגת מתווה למוסדות חינוך.
העשרה מקצועית וחליפת המידע ,יאפשרו מתן כלים שימושיים ,התעדכנות
והעלאת סוגיות מהעבודה השוטפת ,פישוט תהליכים וייעול עבודת הרשות
בתחום.
להלן יפורטו סדר היום בציון הדוברים ודרכי הרשמה.
לו"ז :
מועד  13/8/20 -שעה 11:00
מסגרת לו"ז -שעתיים
מיקום  -באמצעות שיחת זום
קישור לזום Meeting ID: 838 4990 7713 Passcode: 184490 -
https://us02web.zoom.us/j/83849907713?pwd=ZWFGeHp3OHBENG9hRUU0VzhRNFFJdz09

סדר יום :
 - 11:00דברי פתיחה  -יוחאי וג'ימה ,ראש מנהל בטחון וחירום ,מש"מ
 -11:05דברי פתיחה  -בני ממקה ,מנכ"ל איגוד מהנדסי הערים
 -11:10עדכונים בנושא תקינת המיגון  -סא"ל אברי ברנס ,רע"ן מיון מבנים ,פקע"ר
 -11:30פערי מיגון ומקלוט ברשות המקומית  -סא"ל אברי ברנס ,רע"ן מיון מבנים,
פקע"ר
 -11:50סטטוטוריקה תמ"א  - 40סא"ל אברי ברנס ,רע"ן מיון מבנים ,פקע"ר
 -12:10תמ"א  40ו 18א'  -טפסר משנה ,טיראן שמר ,רמ"ח רישוי והגנה מאש ארצי ,כב"א
 -12:30התייחסות ,שאלות ותשובות משתתפים

הרשמה למפגש:
יש לאשר השתתפות במייל חוזר לענת דותן  anatd@masham.org.il -בציון פרטי
המשתתף:
שם מלא

ת.ז

רשות

תפקיד

נייד

מייל

נודה להעברת המידע למהנדס הרשות.
בברכה,
יוחאי וג'ימה
ראש מנהל בטחון וחירום
מרכז השלטון המקומי

חובב צברי
יו"ר ועדת בטחון
ור' מועצת ק .עקרון

שלמה דולברג
מנכ"ל
מרכז השלטון המקומי

העתק
חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין ,מכבים ,רעות
רב טפסר דדי שמחי ,נציב כבאות והצלה
אל"מ דודו עבאדה ,רמ"ח מיגון ,פקע"ר
סא"ל אברי ברנס ,רע"ן מיגון מבנים ,פקע"ר
אבנר אקרמן ,יו"ר איגוד מהנדסי ערים,
בני ממקה ,מנכ"ל איגוד מהנדסי הערים
טיראן שמר ,רמ"ח רישוי והגנה מאש ארצי ,כב"א

