המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון
 13ביוני 2017
בסיוון,
י"ט
תשע"ז

לכב'
_________________
(חברי ועדת מל"ח והמשתתפים)

הנדון :סיכום אימון רע"ד  2017למועצה מקומית כפר שמריהו
 .1שבוע חירום לאומי:
 .1.1יחידת החילוץ תרגלה ביום שני  ,12.06.17באתר הרס ,בנעורים.
 .1.2ערכנו תרגול מטה מל"ח ביום שלישי 13.06.17
 .1.3מוסדות החינוך תורגלו בפינוי מבנים ביום שלישי ,13.06.17 ,בשעה .10:05
 .2השתתפו בתרגיל מל"ח:
 .2.1דרור אלוני – ראש המועצה ויו"ר ועדת מל"ח
 .2.2אילה ברטור – מנהלת מכלול אוכלוסיה
 .2.3רונית דוש – מפקחת משרד הרווחה (הצטרפו  2עובדות סוציאליות)
 .2.4דר' בוב צי'רניק – מנהל שירות הפסיכולוגי
 .2.5עינת כשר – פסיכולוגית
 .2.6פנינה רבינוביץ – מנהלת מרכז קליטה
 .2.7עדי גולן – מכלול מידע לציבור
 .2.2משה שוהם – מנהל מחלקת אחזקה
 .2.9אורלי כהן-מואס – מנהלת מכלול הנדסה
 .2.10יעל לוי – מנהלת כספים וכוח אדם
 .2.11סיוון רז – מכלול כספים וכוח אדם
 .2.12שי רז – מפקד יחידת החילוץ
 .2.13יעקב נויימן – מנהל אגודת המים
 .2.14אבנר עמרני – אגודת המים
 .2.15ליאור גולן – מנהלת מכלול מזון ודלק
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 .2.16דני אבימאיר – ממלא מקום יו"ר ועדת מל"ח
 .2.17אניק זבליק – חברת מועצה וסגנית מנהל מכלול מידע לציבור
 .2.12תום יפה – מתנדב שירות לאומי
 .2.19רונה אטיאס – דוברת המועצה
 .2.20עדיה פלורסהיים – נציגת היקל"ר
 .2.21סרן מיל' דור פלורנטין – סגנית היקל"ר
 .2.22רס"ן מיל' יגאל טוריסקי – מפקד היקל"ר
 .2.23יגאל רדה – קב"ט המועצה
 .3נתונים מרכזיים ועובדות כלליות בתרגיל מטה מל"ח – יקל"ר כפר שמריהו:
 10 .3.1מבנים ניזוקו באופן כבד ברחובות החורש ,הוורדים המעפילים .
 30 .3.2מבנים ניזוקו באופן בינוני בשיכון עמידר ,רחובות הקוצר ,החבצלת ,קרן
היסוד ודרך האביב.
 141 .3.3בניינים ניזוקו באופן קל (בניינים ברחבי העיר).
 .3.4הרוג אחד 2 ,פצועים באורח קשה ובינוני 9 ,פצועים באורח קל.
 2 .3.5לכודים (בעיקר באזורים יש נזקים באופן בינוני וכבד).
 40 .3.6חסרי קורת גג 124 ,עקורים מבתיהם.
 .3.7התנזלות קרקע וחסימת כניסת כלי שייט למרינה בהרצליה.
 .3.2ללא חשמל באזורי ההרס והפסקות חשמל מקומיות באזור גוש דן.
 .3.9ללא מים באזורים שנפגעו.
 .3.10נפילת רשת סלולר באזורים שנפגעו.
 .3.11כביש  4באזור צומת גהה חסום ,צומת גלילות חסומה וההתהפכות משאית
חומ"ס על ציר  – 531ככל הנראה חומצה הידרו כלורית.
 .3.12יום לפני היה פגיעה בבית ספר שכונת שביב שבהרצליה ויחידת החילוץ העירונית
נרתמה למשימה.
 .3.13מצב מוסדות ברשות:
 .3.13.1בית הספר ,בניין המועצה ,מרכז ההפעלה בית ויל ובית הכנסת לא נפגעו.
 .3.13.2מבנה הקב"ט והשיטור הקהילתי נפגע ,כמו כן ,נפגעו משרדי מחלקת
אחזקה.
 .3.13.3בבית האבות העירוני נראו סדקים אך נמצא כי הוא תקין.
 .3.14פערים מרכזיים:
 .3.14.1מחסור בחשמל.
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 .3.14.2עסקי המזון פתוחים אולם סבלו ממחסור בחשמל ,מבנים רבים בישוב
נפגעו.
 .3.14.3האוכלוסייה בחרדה.
 .3.14.4מחסור בכוחות בטחון עקב הפגיעה במשטרה וגיוס יחידת החילוץ במלואה.
 .3.14.5מחסור במים ,פסולת בנייה רבה.
 .3.14.6עובדים זרים ושגרירויות מבולבלים ולא מעודכנים.
 .4החלטות מרכזיות –מטה מל"ח:
 .4.1פתיחת תחנה לפינוי נפגעים בכניסה של בית הכנסת היכל הבנים.
 .4.2בית הספר ימשיך לתפקד ויאפשר חזרה לשגרה הוא ישמש שופר הסברה
למשפחות דרך הילדים וקליטת מידע על משפחות שנפגעו.
 .4.3מחלקת הנדסה תבצע סקר מבנים פגועים (תחילה על בסיס המחלקה ובהמשך
ע"י מהנדסים ושמאים).
 .4.4נקבעה נקודת פינוי נפגעים.
 .4.5פתיחת בית וייל להפעלת ילדים.
 .4.6בדיקת תמונת מצב חשמל בתיאום עם חברת חשמל ומיפוי גנרטורים.
 .4.7סגירת צוברי גזים וזימון מהנדסי גז לבדיקת תקינות.
 .4.2זיהוי מקורות דלק למילוי גנרטורים וטרקטור.
 .4.9פתיחת תחנת חלוקת מים ע"י מחלקת אחזקה עד תיקון תשתיות המים ע"י
אגודת המים (בסיוע הרצליה).
 .4.10זומנו כל המתנדבים של מחלקת אוכלוסייה לסיוע לקשישים ומשפחות שנפגעו.
 .4.11הסבת מרכז עוצמה למרכז טיפול בחרדות.
 .4.12שיבוץ מתנדבים מהגיל השלישי לסיוע למערך האבטחה.
 .4.13דרישות מרכזיות מפקע"ר ,משרדי ממשלה ,גופי תשתית ורמות לאומיות:
ברמה הלאומית למועצה קיימים מספר פערים :סיוע חברת חשמל ,שמאים
ממשרד האוצר ,סיוע בגנרטורים וכוחות שיטור מתנדבים.
 .5סיכום – יו"ר ועדת מל"ח:
 .5.1נושאים חשובים להערכות מוקדמת:
 .5.1.1מיפוי צוברי גז ודרכים למניעת דליפה.
 .5.1.2פערים ביכולת הגשת סיוע רפואי ראשוני.
 .5.1.3העברת מידע לתושבים בהיעדר תקשורת אינטרנט.
 .5.1.4מניעת ביזה.
 .5.1.5דרכים לקשר חלופי ,בעת נפילת רשת הסלולר.
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 .5.1.6מענה למשפחות עובדי המועצה והמתנדבים ,בכדי לאפשר תפקוד.
 .5.1.7אספקת סולר לגנרטורים.
 .5.2יחידת החילוץ ערוכה היטב .יש לבחון שימוש ברחפן לאיסוף מידע ומעקב אחר
התקדמות עבודות חילוץ
 .5.3תרגול מוסדות החינוך – בסדר גמור.
 .5.4תרגיל מטה מל"ח הציף את הסכנות והמורכבות מאירוע רעידת אדמה.
 .5.5תודה ליקל"ר ולצוותו על התרגולת והליווי המקצועי.

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

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