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 2016 באוגוסט 28
 , תשע"וכ"ד באב

 'לכב

_________________ 

 (והמשתתפים ח"מל ועדת חברי)

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

 .61.828 -מתאריך דיון סיכום

 .רכטר בחדר דיונים 19:00 בשעה 28.8.16-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 אבימאייר  .ב

 החילוץ חבר מועצה ומפקד יחידת -שי רז .ג

 חברת מועצה וחברת ועדה –אניק זבליק  .ד

 ועדהחבר מועצה וחבר  –סיון אבנרי  .ה

 אגודת המים יו"ר –יעקב נוימן  .ו

 מכלול הנדסה תמנהלמהנדסת המועצה ו – מואס-אורלי כהן .ז

 מנהלת מכלול אוכלוסיהמנהלת שירותי רווחה ו –אילה ברטור  .ח

 מנהל מכלול מידע לציבור –יוקי גניגר  .ט

 מנהלת מרכז קליטהמנהלת מרכז וייל ו –פנינה רבינוביץ  .י

 מנהל מחלקת אחזקה –משה שהם  .יא

 מכלול כוח אדם וכספים –סיון רז  .יב

 מנהלת מכלול מזון ודלק –ליאור גולן  .יג

 מתנדב שירות לאומי –תום יפה  .יד

  קב"ט המועצה –יגאל רדה  .טו

 גלילות יתקנ"ר – ספיר סבאג .טז

 יקל"ר כפר שמריהו -יגאל טוריסקי .יז
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 סגן ספיר סבאג: –הצגה עצמית של קנ"רית גלילות החדשה  .3

 ביחידה מובחרת קצינת ארגון רפואה  -רקע פיקודי  .א

חשיבות שיתוף הפעולה בין פקע"ר לרשויות וכמובן בין הרשויות עצמם במיוחד לאור  .ב
 מוטת השליטה של נפת גלילות.הגדלת 

 :ויקל"ר כפר שמריהו גלילות יתקנ"ר –לכלל המכלולים  2016אימון רשות  .4

 הקדמה: .א

הינו פלטפורמה  ,20.09.16-במתוכנן להתקיים  "16תרגיל "עמידה איתנה  (1
רשויות  –לקידום ההערכות הלאומית ותרגול כלל הגופים במרחב האזרחי 

 ומתנדבים. מקומיות, ארגוני חירום

במהלך התרגיל יפתחו הרשויות המקומיות את המהר"פ ויקיימו תרגיל מעטפה  (2
 עם היקל"ר.

 :האימון מטרת .ב

שיח משותף של הרשות המקומית והיקל"ר באשר לדרכי הפעולה של לקיים 
, חיזוק מיומנות התפעול של המכלולים ועבודה הרשות המקומית בשעת חירום

בגיבוש תמונת מצב והערכת מצב  –משותפת/מסונכרנת בתהליכי עבודה פנימיים 
 .מול היקל"ר/פקע"ר וזאת על רקע הזרמת תרחישים על ידי מנהל התרגיל/היקל"ר

 : ושא האימוןנ .ג

 תרגיל תמונת מצב והערכת מצב בחירום

 שתתפים:מ .ד

 כלל מתנדבי המכלולים ובעלי תפקידים במועצה

 :ישגים נדרשיםה .ה

 מיסוד המבנה הארגוני בחירום והגדרת התפקידים (1

 במטה החירום לבעלי תפקידיםאימון וחיזוק מקצועי  (2

 חיזוק הקשר בין המכלולים (3

 :20.9.16תרגיל מעטפה תכנית  .ו

ריענון פנימי מקצועי/תפעולי של כל מכלול באחריות מנהל   - 08:00-09:00 (1
 המכלול )הגדרת עזרים ותכנים מקצועיים(.

 פתיחה והתארגנות במכלולים – 09:00-09:15 (2

 טיל והעברת הזרמות תומכות נפילת – 09:15 (3

 קיום תמונת מצב ראשונית 09:30-09:45 (4

 הזרמות נוספות – 09:45-10:15 (5

 קיום הערכת מצב – 10:15-10:45 (6
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  סיכום התרגול – 10:45-11:00 (7
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 תייחסות משתתפים:ה .5

 21מצפה לקיים תרגיל משולב עם הנפה בתאריך ה –מפקד יחידת החילוץ, שי רז  .א
 הנושא ידון במסגרת ההערכות לאימון המתוכנן.  –לדצמבר )תרגיל שטח( 

  –יגאל טוריסקי מיל' יקל"ר רב סרן  .ב

 מנהלי מכלולים מתבקשים לעדכן את תיקי הנוהלים כולל קובץ ממוחשב. (1

כתוצאה מהשינוי הארגוני של הנפה נגישות בעלי תפקידים ברמת הנפה תקטן  (2
וסגל היחידה יהיו זמינים יותר באופן  והחשיבות של בעלי תפקידים יקל"ר

 מעשי.

לתרחישים שיוזרמו יהיו השלכות בין המכלולים מצב שיוביל לשיתוף פעולה  (3
 הדוק ביניהם.

 ישתתפו כל בעלי התפקידים ביחידת היקל"ר. 20/12באימון נפה ב (4

 יו"ר ועדת מלח: –סיכום  .6

נמצאים באותה הציג את הערכתו לגבי המלחמה הנמשכת בסוריה, אנחנו עדיין  .א
רמת סיכון ואיום ייחוס גבוה )מדובר באיום כולל מצפון ומדרום( ועל כן צריכים 

 לשמור על רמת מוכנות גבוהה.

הקב"ט מתבקש ביום התרגיל לבדוק את מערך הצפירה במסגרת תרגיל מוס"ח,  .ב
 לבדוק פערים ולעדכן בהתאם.

"ברק כתום" ומספרי לדגש  מבצעי ותרגילי,הקנ"רית מתבקשת להעביר נספח קשר  .ג
 לתרגיל. םטלפונים ישירים הרלוונטיי

חדשות(, ממליץ לקיים שולחן עגול לכלל ראשי  6רשויות ) 9-הנפה התרחבה ל .ד
על מנת להציג את פוטנציאל הסיוע ההדדי ברמת הרשויות ומספרי שניים, הרשויות 

 ואף להציג תרחישים להמחשת הסיוע ההדדי.

ולהקים  מנהלי המכלולים מתבקשים לקראת התרגילים לעדכן את תיקי המכלולים .ה
 קשר אישי מול בעלי התפקידים/מתנדבים ולזמנם להגיע לתרגיל המתוכנן.

את מרבית ההכנות ניתן לבצע )באחריות מנהלי המכלולים( לפני האימון על מנת  .ו
 לאימון. להגיע במוכנות מקסימלית

מבקש לשלב תרגול חלוקת מים עם בני הנוער של  21/12/16במסגרת תרגיל שטח ב .ז
 הכפר.

 בברכה,                  

 

 
 

 רדה יגאל:  רשם
 :  העתקים

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

 פקע"ר –מפקד נפת גלילות 

 

 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
 כפר שמריהו
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