המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון

לכב'

 5בינואר 2017
ז בטבת ,תשע"ז

_________________
(חברי ועדת מל"ח והמשתתפים)

הנדון :תחקיר תרגיל מל"ח מתאריך 20.12.16
 .1רקע:
 .1.1תרגיל עורף של נפת גלילות נערך בשבוע שבין ה 18-ל 22-בדצמבר .2016
 .1.2המועצה המקומית כפר שמריהו תורגלה בבקר ה 20-בדצמבר  2016בשתי
זירות:
 .1.2.1תרגיל מרכז הפעלה בחרות – דגש מכלול הנדסה
 .1.2.2תרגול יחידת חילוץ והצלה באתר הרס ,בלוד.
 .2הועדה קיימה דיון ביום ה' ה 5.1.2017-בשעה  12:00בחדר דיונים רכטר.
 .3בישיבה נכחו:
 .3.1דרור אלוני – ראש המועצה ויו"ר ועדת מל"ח
 .3.2דני אבימאיר – ממלא מקום יו"ר ועדת מל"ח
 .3.3גדעון כהן – יו"ר אגודת המים
 .3.4יעקב נוימן – מנהל אגודת המים
 .3.5יגאל טוריסקי – יקל"ר כפר שמריהו
 .3.6יעל לוי – מנהלת כספים וכוח אדם
 .3.7אילה ברטור – מנהלת מכלול אוכלוסיה
 .3.8יוקי גניגר – מנהל מכלול מידע לציבור
 .3.9שירי הרפז – פקידת מבצעים שולחן מרכזי
 .3.10אורלי כהן-מוהס – מנהלת מחלקת הנדסה
 .3.11משה שהם – מנהל מחלקת אחזקה
 .3.12ליאור גולן – מנהלת מכלול מזון ודלק
 .3.13סיון אבנרי – חבר מועצה וחבר ועדה
 .3.14עדי גולן – מכלול מידע לציבור
 .3.15תום יפה – מתנדב שירות לאומי
 .3.16יגאל רדה – קב"ט המועצה
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 .4סדר התחקיר:
 .4.1הצגת מצגת קריסת חניון ברמת החיל "אציל משולב" – יקל"ר:
 .4.1.1הצגת האירוע ,המאפיינים והתובנות של פיקוד העורף.
 .4.1.2הביע את הערכת הנפה על הירתמות והשתתפות יחידת החילוץ
באירוע "אציל משולב" ,ומסר תעודת הערכה ליחידת החילוץ
ממפקדת הנפה.
 .4.2התייחסויות משתתפים לתרגיל שהתבצע בתאריך :20.12.16
 .4.2.1יקל"ר – יגאל טוריסקי:
 .4.2.1.1במסגרת תרגיל נפה שהתבצע בין ה 18-22.12מועצת כפר
שמריהו השתלבה ביום ג' בתאריך ה 20.12בין השעות
.8:30-13:00
 .4.2.1.2מטרת האימון לפתח ולחזק מיומנות תרגול של מכלול
ההנדסה בשימת דגש על אגודת המים (משבר מים)
ובתמיכת מכלול אוכלוסיה ,מידע לציבור  ,כוח אדם
והשולחן המרכזי ובנוסף פתיחת תחנות חלוקת מים
ברחבי הכפר.
 .4.2.1.3קשרי העבודה בין המכלולים היו טובים מאוד,
ההודעות הועברו ביניהם באמצעות פתקיות ,עדיף היה
במידה והיה עובר דרך גוף מרכזי כמו מכלול מידע
לציבור.
 .4.2.1.4השולחן המרכזי בראשות ממלא מקום יו"ר ועדת מל"ח
עבד בצורה מסודרת כולל התכנסות ויציאה לתוך
המכלולים.
 .4.2.2מנהל אחזקה – משה שהם:
 .4.2.2.1רצף ההפעלה של עמדות חלוקות המים לא היה נכון שכן
קודם כל היה צריך להכריז על אירוע מקדים של הרעלת
מים.
 .4.2.2.2הפעלת עמדות המים דורשת זמן של כשעה ורבע לפתיחת
כל תחנה ,ממליץ לרכוש שני נגררים שעל כל אחד מיכל
של  1קו"ב שאותם נמלא במים מעיריית הרצליה.
המתקנים הנייחים שברשות המועצה ישמשו אותנו בתוך
הכפר.
 .4.2.2.3נערים שהגיעו לסיוע למשימת חלוקת המים הפגינו
רצינות.
 .4.2.2.4לא היה קשר ,סנכרון בין החמ"ל אל מול מנהל האחזקה
בהזרמת התרחישים או העברתם לידיעתו (נושא העברת
המידע עדיין לא פועל כנדרש שכן צריך לסנכרן אותו
לבעלי התפקידים השונים) ,כמו כן ניתן להיעזר בקבוצת
הוואטסאפ של המועצה.
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.4.2.3

.4.2.4

.4.2.5

.4.2.6

.4.2.7

.4.2.8

אגודת המים – יעקב נוימן:
 .4.2.3.1האגודה נערכה לתרגיל באופן יסודי ,לתרחיש המורכב
של הרעלת מים ,למרות שתרחיש זה לא הועבר במסגרת
התרגיל .בכל זאת הופעל מערך אגודת המים באופן
עצמאי במסגרת מכלול הנדסה על סמך התרחישים
שהוזרמו ובנוסף על פי תרחישים שהגדרנו ביוזמתנו.
 .4.2.3.2לאגודה אין משאבים לרכישת ציוד להעברת מים
מהרצליה לטובת הכפר לצורך חלוקת מים בחירום.
מנהלת מכלול הנדסה – אורלי כהן-מואס:
 .4.2.4.1התרחישים שהוזרמו למכלול מוינו והועברו לפונקציות
הרלוונטיות בתוך המכלול ,בתרחישים ספציפיים נדרשנו
לסגור את האתר לצורך חילוץ והפעלנו במקביל את כל
ההערכות הרלוונטיות מבחינתנו.
 .4.2.4.2הקשר מול האחזקה היה ישיר ומאוד יעיל.
מנהלת מכלול אוכלוסייה – אילה ברטור:
 .4.2.5.1התרגיל היה ברמה טובה ,ההתייחסות העיקרית הייתה
סביב נפילת טיל בכפ"ש ,הוזרמו המון סוגיות הזהות
לתרגילים קודמים ונערכנו בהתאם ,בנוסף הועברו אליי
סוגיות בתחום החינוך שלא היה לי מענה/גורם לפנות
אליו בנושא.
 .4.2.5.2מבקשת תרגול בנושא שימוש והפעלת מכשיר הקשר.
מנהל מכלול מידע לציבור – יוקי גניגר:
 .4.2.6.1מה שהיה מצופה ממכלול מידע לציבור אכן בוצע ,המידע
למכלולים לא תמיד הגיע דרך מכלול זה לפעמים מכוח
המציאות יגיע ישירות לגורמים עצמם.
 .4.2.6.2קיים חוסר במספר שתיים למכלול חינוך.
כוח אדם – סיון רז:
 .4.2.7.1המידע של כלל הנוכחים והמתנדבים רוכז במכלול,
הדיווח מיחידת החילוץ לא היה מלא.
 .4.2.7.2מנהלת המכלול מבקשת לתרגל את מכלול כוח אדם
במסגרת חפ"ק בתרגיל שיתקיים בהמשך ועל פי הצורך.
קב"ט המועצה – יגאל רדה:
 .4.2.8.1התבצע תרגיל במקביל של יחידת החילוץ שהתקיים
באתר הרס בלוד .היחידה פעלה בין השעות 6:00-15:00
על פי תרחישים של פקע"ר.
 .4.2.8.2מטרת התרגיל חיזוק מיומנויות היחידה וביכולות
השונות והעברת מקל לגדוד  998של נפת גלילות.
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 .4.2.9מכלול מידע לציבור/דוברות – עדי גולן:
העברת המידע לציבור הועבר בצורה מסודרת על ידי העברת
טקסטים במייל ,בהודעה בטלפון ובסרטון ובתיאום מול ממלא
מקום יו"ר ועדת מל"ח.
 .5סיכום:
 .5.1מ"מ יו"ר ועדת מל"ח – דני אבימאיר:
 .5.1.1מטרת התרגיל במהותו הייתה לתרגל משבר מים (תרחיש קיצון של
הרעלת מים) ,תרחיש זה לא הועבר ולא בוצע .מדובר בתרחיש
מעניין שבהחלט כדאי להתמודד מולו בתרגיל ,בפועל בוצע תרגיל
פתע.
 .5.1.2היו חסרים בעלי תפקידים (יגאל הצטרף ליחידת החילוץ,
המהנדסת נאלצה לצאת לפגישה חשובה בשעה .)11:00
 .5.1.3קיים צורך ליצור קשר ישיר בין יחידת החילוץ לחמ"ל על מנת
לאפשר הזרמת נתונים באופן הדדי.
 .5.1.4התרגיל תרם לחיזוק המיומנויות של הגורמים המשתתפים.
 .5.2יו"ר ועדת מל"ח – דרור אלוני:
 .5.2.1התרגול במהותו חשוב ,יוצר חיזוק מיומנויות הלמידה של
המכלולים ,מצב שמ"מ יו"ר מל"ח פועל בהחלט רלוונטי
בהיעדרותי.
 .5.2.2כל מנהל מכלול מתבקש לוודא שהמכלול שלו תורגל ומוכשר למצב
מלחמה ומוכן להפעלה ברמת המכלול וכחלק ממוקד ההפעלה
למגוון תרחישים.
 .5.2.3הדיווחים מיחידת החילוץ למוקד ההפעלה צריכים להיות
מתורגלים ברצף של דיווחים על פי התרחישים .יש לבדוק כשירות
ומיומנות הפעל של מ"ק.
 .5.2.4הקב"ט מתבקש לתרגל את מנהלות מכלול אוכלוסייה בשימוש
במכשיר הקשר שברשותן.
 .5.2.5מנהל מכלול מידע לציבור מתבקש לבצע ריענון לכלל המתנדבים
בחודשים הקרובים.
 .5.2.6ייקבע מספר  2למכלול חינוך.
 .5.2.7מכלול כוח אדם מחויב לנהל מעקב דינמי על כל שינוי במערך כוח
האדם (כניסה ויציאה).
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 .5.2.8אספקת מים בחרום:
 .5.2.8.1במסגרת תרגול חלוקת המים התייצבו לסיוע  8נערים (6
רשפון  2כפ"ש) ,מצב לא מקובל ויש לפעול על מנת לגייס
נערים נוספים מכפר שמריהו.
 .5.2.8.2אגודת המים היא האחראית לספק מים לכל הצרכנים
בכפר שמריהו בשגרה ובחרום.
מבקש מיושב ראש אגודת המים לבדוק אפשרות
שאגודת המים תצטייד בשני גרורי מים לשימוש בחרום.

בברכה,

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
רשם  :יגאל רדה

העתקים :
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת מל"ח – כפר שמריהו
אל"ם אמיר ספרנוביץ – מפקד נפת גלילות
סגן ספיר סבג – קנ"ר

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

www.kfar-shemaryahu.muni.il

