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 מר דרור אלוני: –ראש המועצה  .0

שברמה הלאומית  מביניםאנו , 1 ודת מפנהבעקבות דחיית תרגיל נק .0.8
 על מוכנות העורף.בסופו של דבר ייתכן וישפיעו ר שאעוברים שינויים 

על הרשויות לקדם את ההיערכות  ,עד להתייצבות המערכת ,בינתיים
בשיתוף המשרד להגנ"ע  ,מן באופן עצמאי ככל שניתןלחירום בתחו

 ופקע"ר בדרגי השטח.

נדרש תרשים קשר מסודר על מנת להקים קשר רציף עם גורמי  –קשר  .0.0
יפעלו במרחב הרשות ולצדיה בזמן חירום, כמו כן ר שא ,החירום השונים

 לקבל מהמחוז אותות קשר ותדרים.

האלוף )מיל.(  .יום קודם לכן נערך כנס ארצי בנושא רציפות תפקודית .0.0
כי רוב ההחלטות בנושא החירום והעורף מתקבלות ציין  יעקב עמידרור

בניגוד להמלצות המועצה לביטחון לאומי. בנוסף, הוצג מחקר שעסק 
 ,ב"בארהבנושא ההיערכות לחירום של הגופים השונים, והודגם כיצד 

סדר פעולות מוגדר ובעלי תפקידים משובצים קיים  ,ליתברמה הפדר
די, המערכת שבהינתן מצב חירום בטווח זמן מי למשימות קבועות באופן

פועלת כמעט באופן אוטומטי. המסקנה הינה שעלינו להתאמן ולהיערך 
בעצמנו, לרבות היערכות בנושא ההצטיידות, ולקדם תהליכי קבלת 

תן את כמות הנפגעים והנזקים החלטות ברשות על מנת למזער ככל הני
 באירוע חירום.

בהיערכות הכללית כפר שמריהו תיקח בחשבון שבמידה ולא יהיו אירועים  .0.0
 בתחומה תהיה גם ערוכה לסייע לאחרים במידת האפשר.

במצב חירום, כגון  התרחשיש להיערך לתרחישים נוספים שיכולים ל .0.9
ומים, ולהכין התנהלות ללא תקשורת סלולרית או ללא חשמל, צירים חס

את המענה הרשותי. אחת האפשרויות היא שליחת שליחים בני נוער 
 להודעות בבתים ו/או חלוקת מים וכן הלאה.

לאור האמור לעיל, ובהתאם להחלטת המועצה, כפר שמריהו תקיים את  .0.1
, ומצפה לתמיכה וסיוע מצד הגופים. בתרגיל מבקש ליידע במועדוהתרגיל 

דרת התפקיד שלהם במכלולים ומה מצופה את האנשים במדויק מה הג
 מהם.

 מר יגאל רדה –קב"ט המועצה  .0

כלל המכלולים, כולל תרגול וחיזוק  של והכשירות המוכנות רמת העלאת .0.8
 מיומנויות מקצועיים.

במהלך  בתרגילים שילובם י"ע החילוץ' יח בקרב המקצועית הרמה שימור .0.0
 השנה.

 ה.שתתקיים בסוף השנ משולבת א"הג בחינת  מעבר .0.0

 סא"ל )מיל.( עופר קמינסקי –רמ"ט נפת גלילות  .9

בקורי ברשות הינו חלק מיעדי הנפה להעמיק את הקשר עם הגורמים  .9.8
במרחב האזרחי. לא בא במקום היקל"ר, אלא מהווה גורם מלווה בנוסף 

 אליו.
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 המכלולים המהווים את מפקדת הנפה. 1בתפקידו אחראי על  .9.0

צה, כגון פגיעה בתשתיות חשמל מוטרד מתרחישים שצוינו ע"י ראש המוע .9.0
ותקשורת, במיוחד לאור כמות הנפילות הצפויות ותזמונן על פי איום 

 הייחוס.

לנושא הקשר מתחייב לדאוג שתתקיים פגישה בין קצין הקשר של הנפה  .9.0
 והמחוז.

בתקופה זו בוחנים מעבר של מפקדת הנפה ממרתף הסינמה סיטי  .9.9
 להרצליה.

דים כפ"ש נמצאת בגזרת גדוד החילוץ של מבחינת חלוקת הגזרות בין הגדו .9.1
הנפה, וכבר התבצעה חבירה של המג"ד לגורמי הרשות )ראש המועצה, 
קב"ט, מ' יח' החילוץ(. בתקופה הקרובה המטרה היא להעמיק את הקשר 

 ולשת"פ ברמות גבוהות יותר.

 רס"ן )מיל.( יוסי זגורי  –מ' יקל"ר כפ"ש  .1

 הצגת מבנה היקל"ר ומצבת כ"א. .1.8

 משימות מרכזיות של היקל"ר בשגרה ובחרום. .1.0

 :1הצגת תרגיל הרשות המתבצע במקום נק"ם  .1.0

 כניסה למרה"פ ובדיקת האמצעים. .1.0.8

 ענון תיקי המכלולים.יר .1.0.0

 תרגיל הזרמות. .1.0.0

 החלפת משמרת. .1.0.0

 מנהלים בלבד. –תרגיל דילמות  .1.0.9

 סרן אורי רון –קנ"ר גלילות  .2

 לארגון מצד שני.עצמאות ברשות נשענת על מצוינות מצד אחד ומחויבות  .2.8

השנה בכפ"ש  –הצגת תזכורת למחזוריות האימון השנתית ברשויות  .2.0
 מתקיימת ביקורת הג"א משולבת.

 מה בוצע ומה טרם בוצע. –הצגת תכנית העבודה על גרף  .2.0

 גב' יוספה כהן –ממונה על קשרי קהילה ומידע לציבור  .2.0

 הצגת תפקיד בשגרה. .2.9

 הצגת תפקיד בחרום במכלול מידע לציבור. .2.1

 ייחסות משתתפיםהת .1

 מר משה חג'בי –מנהל מחוז דן הגנ"ע  .1.8

רציפות תפקודית היא לא רק במלחמה אלא גם באירועי חרום  .1.8.8
בשגרה, ולכן ישנו צורך להכשיר ולאמן רשויות וגופי חירום, במובן 

 האזרחי של הנושא.

ככל שניערך ונדאג שדברים יעבדו בשגרה, כך נוכל לתפקד טוב יותר  .1.8.0
 בחרום.

 ההק"ש למכשיר ניצן. יטפל בנושא .1.8.0
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עובר לאוקטובר או נובמבר לרבות משרדי  1תרגיל נקודת מפנה  .1.8.0
 הממשלה.

ייקבע מופע מקדים לביקורת המשולבת כפי שתוכנן בתחילת יולי, בו  .1.8.9
 חלק גם נציגי המשרדים. וייקח

בוצע אימון רשותי יום קודם לכן בקריית אונו ברמה טובה, יש  .1.8.1
 במחוז. ללמוד מכלל האימונים המתקיימים

מעריך את כלל הפעולות המתבצעות ברשות. כפ"ש ברמה גבוהה גם  .1.8.2
 ביחס לעצמה וגם ביחס לרשויות אחרות במחוז.

 גב' הדס בן אהרון –רכזת שכב"ג צופים  .1.0

מיועדים לסיוע לרשות בחרום בתפקידי מחלקי מים, הנוער בני  .1.0.8
 ש' במד"א(. 00שליחים, מע"רים )עברו קורס 

רים לאחר סיום השנה לפני ראש המועצה: מבקש לפגוש את הצעי .1.0.0
 מחנה הקיץ על מנת להסביר להם את תפקידם בחרום.

 תחולק מפת היישוב לצעירים על מנת שיכירו את המרחב. .1.0.0

ומעלה )כיתה י'(. יועבר ע"י חג'בי נוסח  81התנדבות ע"פ חוק מגיל  .1.0.0
 החוק המאפשר התנדבות כנ"ל.

 מר שי רז –מ' יחידת החילוץ  .1.0

התרגולים הפנימיים בתוך המכלולים. יש מכירים ברשות היטב את  .1.0.8
לנסות ולתרגל את הקשר של המכלולים עם השטח בתרגילים 

 ייעודיים כגון חלוקת מים.

מפגשים בנושא חילוץ מגובה  0יח' החילוץ מוצעת בהשתלמות  .1.0.0
 ביוני. 89-בהובלת דני קרסו. תרגיל מסכם יתקיים ב

רמה מבקש לקדם תהליכי הרכש של הציוד, ולבצע הכנות ב .1.0.0
 התשתיתית למחסני הציוד של היחידה ואמצעי השינוע.

 מר בוב צ'רניק –פסיכולוג  .1.0

גיוס הנוער לפעילות בחרום יוביל להעלאת החוסן הנפשי שלהם. ככל 
שנאתגר אותם במשימות בחרום כך ההתמודדות שלהם עם המצב תהיה 

 מוצלחת יותר, ובכלל הם ירגישו שיש להם מה לתרום.

 אש המועצהר –סיכום הוועדה  .9

חייבים לרתום את כלל הקהילה  0441 קיץ כדי לא להגיע לתסריט של .9.8
לעשיה בתחום המוכנות לחרום. כל פעילות שנבצע היא רווח נקי בעניין 

 הזה.

 להכניס לתרגיל את נושא המעבר משגרה לחרום. .9.0

שבועות, ולכך יש  0-מעריך כי במלחמה כוללת המשך יהיה ארוך יותר מ .9.0
 להיערך.

ל"ר המועצה האזורית חוף השרון על מנת להכיר ולתאם יש לחבור ליק .9.0
 מהלכים, בשיתוף ראש הרשות.
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לקיים מופע מקדים לתרגיל במרכז ההפעלה, על מנת לוודא תקינות  .9.9
מערכות. מחשבים עובדים, סיסמאות בתוקף, טלפוניה )לבדוק בפועל(, 

 עזרים שונים.

 –יק לקחים הרשות בחרה לקחת אחריות, מטרת התרגיל היא ללמוד ולהפ .9.1
 כל אחד ברמתו ובתחומו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תפוצה
 ח"הדיון וחברי וועדת מלמשתתפי 

 המועצה המקומית כפר שמריהוחברי 
 מחוז דןמפקד 
 נפת גלילותמפקד 

 
 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
 כפר שמריהו
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