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 2017 דצמברב 21

 ז, תשע"טבתב ג'

 'לכב

_________________ 

 (והמשתתפים ח"מל ועדת חברי)

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

 25.5.17 -מתאריך דיון סיכום

 .רכטר בחדר דיונים 09:30 בשעה 21.12.17-ה ' ה ביום דיון קיימה הועדה .1

 בישיבה נכחו: .2

 ממלא מקום יו"ר ועדת מל"ח –דני אבימאיר  .א

 שמריהו כפר ר"יקל -ריסקיטו יגאל .ב

 סגן מפקד מחוז דן –סגן אלוף יונתן  .ג

 החילוץ מפקד יחידת – שי רז .ד

 מנהלת כספים וכוח אדם –יעל לוי  .ה

 מכלול כוח אדם וכספים –סיון רז  .ו

 מנהל אגודת המים –יעקב נוימן  .ז

 אגודת המים –אבנר עמרני  .ח

 שולחן מרכזיפקידת מבצעים   –אירית תלם  .ט

 מנהלת מכלול אוכלוסיה –אילה ברטור  .י

 חבר מכלול אוכלוסיה –בוב צ'רניק  .יא

 מנהל מכלול מידע לציבור –יוקי גניגר  .יב

 מנהלת מרכז קליטה –פנינה רבינוביץ  .יג

 פקידת מבצעים שולחן מרכזי –שירי הרפז  .יד

 מהנדסת המועצה –מואס -אורלי כהן .טו

 מנהל מחלקת אחזקה –משה שהם  .טז

 מנהלת מכלול מזון ודלק –ליאור גולן  .יז

 חברת מועצה וסגנית מנהל מכלול מידע לציבור –אניק זבליק  .יח

  קב"ט המועצה –יגאל רדה  .יט
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 כפר שמריהו:קב"ט  –הצגת מערכת השליטה והבקרה בשגרה ובחירום .3

 פי המרשם המתואר:הצגת מערכת הקשר/מוטורולה על  .א

 

והסבר  הפורום תודרך בהוראות התפעול/שימוש במערכת הקשר כולל הדגמה .ב
 .אודות הממסר

מערכת המצלמות הנמצאת בשולחן המרכזי מחוברת לשרת המצלמות של  .ג
 מצלמות הכפר. 40המועצה ומאפשרת צפייה ב

על ידי ראש המועצה  יםאס-אם-תקשורת מול התושבים באמצעות אימיילים ואס .ד
 או דוברת המועצה.

הסבר אודות ייעודם, קיים מכשיר אחד ברשות הקב"ט,  –מכשירי "ברק כתום"  .ה
מכשיר נוסף ברשות מפקד יחידת החילוץ ובשולחן המרכזי מכשיר "ברק כתום" 

 קבוע.
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ברשות המועצה מערכת כריזה קבועה ברכב האחזקה/ביטחון, ברכב מפקד יחידת  .ו
 מפקד משמר הכפר, בנוסף שלושה כרזי יד לשימוש על פי הצורך.החילוץ וברכב 

האחד בצמוד לבית וייל, השני במגדל המים  –בשטח הכפר ממוקמים שני צופרים  .ז
בסמוך לבריכת השחייה. קיימת אפשרות לכרוז לתושבים בצופר של המערכת 

 הצמודה לבריכה באמצעות קוד.

 ר כפר שמריהו:יקל" –תרגיל אימון יום א' למכלולי החירום  .4

 יתקיים אימון יום א' לכלל המכלולים בחמ"ל המועצה. 15.1.18בתאריך  .א

 .15:00 – 09:00התרגיל יתקיים בין השעות  .ב

במסגרת התרגיל יוזרמו תרחישים לכלל המכלולים כולל אלמנט הפתעה לתרגיל  .ג
 שטח.

 ישתתפו בתרגיל כל צוות היקל"ר. .ד

יציגו בהקדם בפני ראש המועצה את התרחישים לצורך קבלת  היקל"ר והקנ"רית .ה
אישור בטרם ביצוע התרגיל כולל פירוט אודות הזימונים של בעלי התפקידים 

 מהמכלולים.

יתקיים אימון יום ב' וזאת במסגרת תרגיל שבוע חירום לאומי  12.3.18בתאריך  .ו
מועצה לאישור )"עמידה איתנה"(, התרחישים ייקבעו בהמשך ויוצגו בפני ראש ה

 ביצוע.

יתקיים תרגיל של יחידת החילוץ ויחידת הסע"ר של כפר  26.12.17בתאריך  .ז
שמריהו באתר ההרס בעיר לוד. התרגיל יתבצע במסגרת אימון של גדוד החילוץ 

 הנפתי שבמהלכו ישותפו כלל הרשויות בנפה.

 סגן מפקד המחוז: –הרצאה בנושא רעידת אדמה  .5

 מה היא. –רעידת אדמה  .א

 המוכנות האזרחית הינה נמוכה. –ך נערכים במדינת ישראל לרע"ד אי .ב

 (....משמעויות מהפגיעה הקשה במרחב האזרחי )זמן תגובה ארוך מאוד .ג

 שיטה/טכניקה מענה לרעידת אדמה )איסוף, הצלה, סיוע, שיקום(. .ד

 סד"כ המענה )כבאות, מד"א, משטרת ישראל, פקע"ר(. .ה

ראשוני של התושבים, בניית צוותים תובנות מאירועים בעולם: סיוע עצמי  .ו
מקצועיים לחילוץ, בכל מקום שמתרחש אסון יש צורך במפקד/מנהל, כל הזמן יש 

 לבצע איסוף מידע.

 אי אפשר לנהל אירוע ללא שיתוף פעולה בין כולם. –שיתוף פעולה  .ז

 יו"ר ועדת מלח: מ"מ –סיכום  .6

שברשות  םתיקי הנוהלייכולל ריענון קיים צורך להיערך למענה לאירוע של רע"ד  .א
 כל מכלול.

מציין ומעריך את ההרצאה שהועברה על ידי סגן מפקד המחוז בצורה איכותית  .ב
 ומקצועית.
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היקל"ר והקנ"רית יציגו בהקדם בפני ראש המועצה את התרחישים לתרגיל יום  .ג
 א' כולל את מי יש צורך לזמן.

 בברכה,

 

 

 דני אבימאיר                                                                                               

 יו"ר ועדת מל"ח מ"מ                                                                                             

 שמריהו כפר                                                                                              

 

 רדה יגאל:  רשם

 :  העתקים

 שמריהו כפר המקומית המועצה חברי

 שמריהו כפר – מל"ח ועדת חברי
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