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 2016 נובמברב 14

 ז, תשע"חשווןב י"ג

 'לכב

_________________ 

 (והמשתתפים ח"מל ועדת חברי)

  – שמריהו כפר המקומית המועצה של ח"מל ועדת: הנדון

 14.11.16 -מתאריך דיון סיכום

 .רכטר בחדר דיונים 08:00 בשעה 14.11.16-ה ' ב ביום דיון קיימה הועדה .1

 בישיבה נכחו: .2

 ראש המועצה ויו"ר ועדת מל"ח  – דרור אלוני .א

 ממלא מקום יו"ר ועדת מל"ח –דני אבימאיר  .ב

 גלילות יתקנ"ר – ספיר סבאגסגן  .ג

 החילוץ חבר מועצה ומפקד יחידת – שי רז .ד

 מנהלת כספים וכוח אדם –יעל לוי  .ה

 מנהל אגודת המים –יעקב נוימן  .ו

 אגודת המים –אבנר עמרני  .ז

 מנהלת מכלול אוכלוסיה –אילה ברטור  .ח

 מנהל מכלול מידע לציבור –יוקי גניגר  .ט

 מנהלת מרכז קליטה –פנינה רבינוביץ  .י

 פקידת מבצעים שולחן מרכזי –שירי הרפז  .יא

 מנהל מחלקת אחזקה –משה שהם  .יב

 מנהלת מכלול מזון ודלק –ליאור גולן  .יג

 חבר מועצה וחבר ועדה –סיון אבנרי  .יד

 מתנדב שירות לאומי –תום יפה  .טו

 מש"ק קהילתי –רס"ב חוסאם חוסייסי  .טז

  קב"ט המועצה –יגאל רדה  .יז
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 :גלילות יתקנ"ר – 18.12 – 21.12.2016 נפת גלילותאימון  .3

 :מטרת האימון .א

 שיפור המוכנות והמקצועיות של מפקדת נפת גלילות בקיום תהליכי פו"ש (1
 .וממשקי העבודה בין המכלולים

 .חיזוק שיתוף הפעולה למול המרחב האזרחי ואירגוני החירום (2

 :נפת גלילותלוח הזמנים של אימון  .ב
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 :שילוב הרשויות בנפה .ג

 

 לוח הזמנים של התרגיל במועצה מקומית כפר שמריהו : .ד
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 :הכנות גאנט .ה

 

 :10:05 – )כחלק מאימון נפה( מסע הסברה לניסויי התרעה .ו
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 משתתפים: התייחסויות .4

 מפקד יחידת החילוץ: –שי רז  .א

 20.12מבקש לוודא השתתפותנו בתרגיל פינוי אוכלוסיה שיתקיים ברעננה ביום   (1
בשעות הערב, השתתפות שתתרום בהחלט ללמידה ולמיומנות יחידת החילוץ 

 בתחום.

)מבחינה מקצועית ולוגיסטית( והכנות  תתבצע היערכות מקדימה של היחידה (2
לתרחישים שבהם נתמודד באתר ההרס )ביקור באתר( ובתיאום מול מנהלת 

 ( וכמובן העברת המקל למפקד גדוד החילוץ.16התרגיל )בה"ד 

 מנהל האחזקה: –משה שהם  .ב

מחלקת האחזקה ערוכה להצבת שלוש נקודות לחלוקת מים על פי תוכנית החירום 
עמדות המים ובנוסף ציין שמתנדבי הצופים )השכב"ג( יתקשו בהרכבת  תהיישובי

 ובסוגיה זאת הינו סומך על סגל עובדי האחזקה במחלקה.

 קנ"רית גלילות: –ספיר סבאג סגן  .ג

הזרמת התרחישים לתרגיל אגודת המים במסגרת מכלול הנדסה כפי שהוזכר  (1
 לעיל תתבצע על ידי פקע"ר )קנ"רית(.

ע אגודת המים לתאגיד המים בהרצליה יבוצעו על ידי רשות הזרמות בעניין סיו (2
 המים )אריאל חג'בי(.

 .16בה"ד  –מנהלת תרגיל החילוץ  (3

 יו"ר ועדת מלח: –סיכום  .5

את להעביר צפירה באזור גן הילדים, והפערי  הקנ"רית מתבקשת לבדוק את סוגית .א
המצברים ני בדיקת הצופרים האחרונה שהתקיימה ואת אורך החיים של נתו

 המפעילים את מערכות הצופרים.

מבקש מפקע"ר לוודא השתתפות יחידת החילוץ בתרגיל שהתקיים ברעננה בנושא  .ב
 .האוכלוסייפינוי 

הקנ"רית מתבקשת לשלוח נוסח הודעה לתושבים בנושא ניסוי ההתראה שעתיד  .ג
 .10:05בשעה  20.12להתקיים ב

 ם( מהביטי16נהלת )בה"ד הקב"ט ומפקד יחידת החילוץ יערכו לתרגיל מול המ .ד
 לפי הצורך. והדרישות יוצגו םמקצועיים וכמובן לוגיסטיי

ציפיות בנושא תרגול הגדרת פגישת היערכות ו )במהלך השבוע הבא( מבקש לקבוע .ה
אגודת המים )משבר מים, פריסת תחנות, הרעלת מקורות מים, אירועי שבר 

סיוע לתאגיד המים בהרצליה, פתיחת תחנות חלוקה וחלוקת מים ובצינורות וכו'( 
כחלק ממכלול הנדסה עם כלל הגורמים המקצועיים )מנהלת הנדסה, מנהל אחזקה, 

ממלא , מנהל מידע לציבור ,האוכלוסיימנהל אגודת המים, רכזת הצופים, מנהלת 
 .(ומנכ"לית המועצה ועדת מל"ח דני אבימאיריו"ר מקום 

יה הרלוונטית יה מתבקשת להיערך מבחינת נתוני אוכלוסיאוכלוסימנהלת מכלול  .ו
 לסיוע בתחום אספקת המים לקראת התרגיל בנושא.

mailto:bitachon@kfar.org.il
http://www.kfar-shemaryahu.muni.il/


 
 

 המועצה המקומית כפר שמריהו

 מחלקת ביטחון
 

 bitachon@kfar.org.il*     7707777-053*  נייד   9506699-09*  טל'  46910כפר שמריהו  18קרן היסוד 
shemaryahu.muni.il-www.kfar 

 

הדרג הבכיר המתורגל ר וועדת מל"ח, מר דני אבימאיר, יהיה "ממלא מקום יו .ז
 20.12.16-במהלך ה

בשעות  20.12-ה בתאריך כי יש אירוע קהילתי "תהלוכת לפידים"לפורום הזכיר  .ח
 ב ויש לקיים את ההכנות בהתאם.הער

 

 בברכה,                  

 

 

 

 

 דרור אלוני                                                                                               

 המקומיתראש המועצה                                                                                               

 שמריהו כפר                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 רדה יגאל:  רשם

 :  העתקים

 שמריהו כפר המקומית המועצה חברי

 שמריהו כפר – מל"ח ועדת חברי
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