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  )והמשתתפים ח"מל ועדת חברי(

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

 18.3.19 - מתאריך דיון סיכום

 רכטר. בחדר דיונים 9:00בשעה  18.3.19- ה'  ההועדה קיימה דיון ביום  .1

הצגת פערים והיכרות של ראש המועצה החדש עם המכלולים : מטרת הדיון .2
 ע"י היקל"ר. 2019הצגת ת"ע  השונים.

 בישיבה נכחו: .3

 יו"ר ועדת מל"ח – קורשיא סרג' .3.1

 יו"ר ועדת מל"ח מ"מ –דני אבימאיר  .3.2

 מנהל מחוז דן רח"ל –משה חג'בי  .3.3

 מפקד יחידת החילוץ –שי רז  .3.4

 מנהל מכלול הנדסה – דוד ברייטבורד .3.5

 מנהל אחזקה –משה שהם  .3.6

 אחראי מחשוב  –יגאל הראל  .3.7

 יקל"ר כפר שמריהו -יגאל טוריסקי .3.8

 מנהל אגודת המים –יעקב נוימן  .3.9

 מנהל מכלול חינוך – איתי דקל .3.10

 רכזת צופים –ירדן מנגוני  .3.11

 מנהלת מכלול אוכלוסיה –אילה ברטור  .3.12

 מנהלת מכלול כ"א וכספים  –יעל לוי  .3.13

 מכלול כ"א וכספים –סיון רז  .3.14

 מנהל מכלול מידע לציבור –יוקי גניגר  .3.15

 סגנית מכלול מידע לציבור –אניק זבליק  .3.16

 דוברת המועצה –עדי גולן  .3.17

 נהלת מרכז קליטהמ –רונית כהן  .3.18

 מזון ודלק– איציק פלד .3.19

 קב"ט המועצה –יגאל רדה  .3.20
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 ח"יו"ר ועדת מל –דברי פתיחה  .4

 אוסף נתונים ועובדות מהשטח. –תמונת מצב  .4.1

 פעולות הנדרשות לטווח קצר/ארוך. –הערכת מצב  .4.2

4.3.  

 :המועצה קב"ט –  מעקב אחר ביצוע החלטות ועדה קודמת .5

5.1.   
  סטטוס  נושא

הועבר לקומה התחתונה של מועצה   הנדסה מחלקת ארכיון
  בקרבת חדר השרתים.

הטיפול בנושא המחשוב בשעת חירום   מחשוב
מגורם חיצוני לאחראי המחשוב הועבר 

  במועצה.

חניכי מכינה הוסמכו כיחידת סע"ר   מכינת מגדלור
  והינם ת"פ הקב"ט.

מנהל מכלול הנדסה ומנהל מכלול מידע   הכשרת מנהלי מכלולים
לציבור ירשמו להכשרה של המרכז 

  לאיתנות.

לא נמצא פתרון. הנושא הועבר לטיפול   ריתוק משקי של קבלנים מקצועיים
  רח"ל.

  ורד סרוסי (מנהלת גבייה).  למכלול כ"א וכספים 2מספר 

  טרם נקבע.  מחלקת ביטחון 2מספר 

  בוצע.  בניית קבוצות וואטסאפ.

לא נמצא פתרון. הועבר לטיפול מנהל   אספקת דלק למועצה בחירום.
  מחוז דן של רח"ל.
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 :ועדת מל"חרמ"ט  – מרכז קליטה .6

 

  ).ט"לרמ( המרכזי לשולחן הקליטה מרכז הכפפת, ארגוני שינוי התבצע .6.1
 בהמשך ALD מכללת – פרטית חברה ידי על תתבצע למכלול הכשרה .6.2

  .הפנים משרד של למכרז

 :מפקד יחידת החילוץ – יחידת החילוץ .7

  .החילוץ ליחידת אימון התבצע 24.2.19 בתאריך .7.1
  .אש וכיבוי מגובה חילוץ, מהרס חילוץ תרגילי בוצעו האימון במסגרת .7.2
 .ביחידה התפקידים בעלי למיומנות חיזוק והיווה בהצלחה עבר האימון .7.3

 יקל"ר כפר שמריהו: –אימון משולב מכלול אוכלוסיה ומכלול מידע לציבור  .8

 ולמכלול לציבור מידע למכלול משולב אימון נערך 11.3.19 בתאריך .8.1
  .אוכלוסייה

  .דן במחוז והסברה התנהגות קצינת, נוביק עדי ן"רס ידי על נערך האימון .8.2
  .מלחמה ייחוס תרחיש הוצג האימון במסגרת .8.3
  נדרשים הישגים .8.4

  במכלולים התפקידים בעלי מיומנויות שיפור .8.4.1
 מצב הערכת ולביצוע מצב תמונת לגיבוש יכולת הקניית .8.4.2

  לשימור נקודות .8.5
  .ותפקודם המכלולים מבנה .8.5.1

  לשיפור נקודות .8.6
  ).נצורות הודעות והכנת המענה סוג הגדרת( דיפלומטים .8.6.1
  .בריאות תיק אחראי גיוס .8.6.2
  .מתנדבים רכז גיוס .8.6.3
  .נוער רכז גיוס .8.6.4
  .יותר גבוהה בתדירות למכלולים אימונים ביצוע .8.6.5
  .לעדכן צורך קיים – אוכלוסייה מודיעין תיק .8.6.6
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 רמ"ט ועדת מל"ח: –אימוני מכלול כ"א וכספים ומכלול הנדסה  .9

  .ל"רח בהובלת 4.4.19 בתאריך וכספים א"כ אימון להתקיים מתוכנן .9.1
  .ל"רח בהובלת 25.6.19 בתאריך הנדסה מכלול אימון להתקיים מתוכנן .9.2
  .רכטר דיונים בחדר להתקיים מתוכננים האימונים .9.3
 .והציפיות הצרכים לתאום ל"רח נציג עם מקדימה פגישה נערכה .9.4

  .ובחירום בשגרה המכלול ותפקידי מבנה, ייעוד - קצר ריענון .9.5
  ).באירועים טיפול" (עגול שולחן"  - ד"רע תרגיל .9.6
  נדרשים הישגים .9.7

 הגומלין יחסי קידום .9.7.1

 . המכלול בתוך הפנימיים העבודה ממשקי ושיפור פיתוח .9.7.2

 .הרשות של המכלולים יתר ביןשיפור ממשקי עבודה  .9.7.3
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 מנהל מכלול חינוך: –תרגיל מוס"ח ארצי  .10

  .גנים ובאשכול גשר הספר בית ח"מוס תרגיל התקיים 12.3.19 בתאריך .10.1
- כ של ובטווח הקצרה בדרך הפתוח לשטח יצאו הגנים וילדי התלמידים .10.2

  ).במפה מצוין( המרכזי הכינוס לשטח עברו מכן לאחר, שניות 15
 ומשרד ר"פקע הנחיות פי על, ובשקט מופתי בסדר בוצע התרגיל .10.3

  .החינוך
 .גנים ילדי 161, ספר בית תלמידי 348 .10.4

 תרשים סכמתי פינוי בית ספר ברעא"ד .10.5

 
 תרשים סכמתי פינוי גני ילדים ברעא"ד .10.6

 

 יקל"ר כפר שמריהו: –תרגיל יום א'  .11

 מלחמתי תרחיש רקע על המועצה מכלולי לכלל' א יום אימון יתקיים .11.1
 בטרם המועצה ראש לפני ויוצגו ר"פקע ידי על יועברו התרחישים(

  ).האימון
 ושיפור פיתוח, הגומלין יחסי קידום הינה התרגיל של המטרות אחת .11.2

 של המכלולים יתר ובין, מכלול כל בתוך הפנימיים העבודה ממשקי
  .הרשות
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 של המרכזיים העיסוק לתחומי רלוונטיים תרחישים/אירועים יוזרמו .11.3
 .מצב והערכת מצב תמונת גיבוש לצורך מלחמתי במתאר, מכלול כל

11.4.  
 התייחסות משתתפים: .12

 –דני אבימאיר, רמ"ט ועדת מל"ח .12.1

מברך את מהנדס הרשות החדש, דוד ברייטבורד, על כניסתו  .12.1.1
 לו הצלחה בפעילותו בשגרה ובחירום. לתפקיד ומאחל

מעדכן את הפורום על מינוייה של רונית כהן מנהלת מרכז  .12.1.2
 קליטה ומאחל לה הצלחה בתפקידה.

ציין את החשיבות של ההיערכות וההתכוננות בשגרה לקראת  .12.1.3
 הפעלה בשעת חירום.

קיים צורך להיערך לתרחיש של הפסקת חשמל ממושכת  .12.1.4
תמודדות מול צרכים של כולל ה םולבחון כיצד מתמודדי

 אוכלוסיות מיוחדות בכפר.

מציין שבאחריות מנהלי המכלולים לעבוד ולעדכן את  .12.1.5
 הפנימיים בהקדם לקראת התרגיל. םהתיקים והנהלי

ממליץ לעדכן את חברי המועצה החדשים שהינם מוזמנים  .12.1.6
 לצפות בתרגיל.

  –יגאל טוריסקי, יקל"ר כפר שמריהו .12.2

ברצועת עזה קיים משבר כלכלי ועל רקע בחירות ממשלת  .12.2.1
להתחממות בגזרה  לקיים פוטנציא –ישראל המתקרבות 

 חשוב שנהיה ערוכים בהתאם.הדרומית שתשפיע עלינו. 

כחלק מההיערכות לחירום ולתרגיל  ייפגש עם מנהלי מכלולים .12.2.2
 המתקרב.

 –מנהל מחוז דן, משה חג'בי  .12.3

זו ויש להיערך בהתאם, כמו הציג את דאגתו במיוחד לתקופה 
  כן נתן דוגמא להמחשה של יצירת תמונת מצב והערכת מצב.
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 :סרג' קורשיא, ח"יו"ר ועדת מל –סיכום  .13

 .התיקים שברשותם מנהלי מכלולים יעדכנו את .13.1

 קב"ט המועצה יכין תיק מודיעין רשותי לפני התרגיל. .13.2

 הצפוי. יהיה ארוך מן 1.4.19התרגיל החד יומי המתוכנן להתקיים ב .13.3

בקרות אירוע חריג שיוזרם על ידי מנהלי התרגיל הרמ"ט ישלח בפועל נציג  .13.4
לשטח ומשם יועבר דיווח אמיתי לשולחן מרכזי (לא יתבצע תרגיל 

  וירטואלי).

 

  ,בברכה                  

  רדה יגאל:  רשם

  :  העתקים
  שמריהו כפר המקומית המועצה חברי
  שמריהו כפר – מל"ח ועדת חברי

  מפקדת מחוז דן -פקע"ר 
  מנהל מחוז דן –רח"ל 

  מפקד נפת גלילות -פקע"ר 
  מנהל גלילות –רח"ל 

 מפקד תחנת גלילות -משטרת ישראל 

  

  

  דני אבימאיר

  מ"מ יו"ר ועדת מל"ח
 כפר שמריהו


