המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון

 25במאי 2017
כ"ט באייר ,תשע"ז
לכב'
_________________
(חברי ועדת מל"ח והמשתתפים)

הנדון :ועדת מל"ח של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מתאריך25.5.17 -
 .1הועדה קיימה דיון ביום ב' ה 25.5.17-בשעה  09:00בחדר דיונים רכטר.
 .2בישיבה נכחו:
א .דרור אלוני – ראש המועצה ויו"ר ועדת מל"ח
ב .דני אבימאיר – ממלא מקום יו"ר ועדת מל"ח
ג .יגאל טוריסקי -יקל"ר כפר שמריהו
ד .שי רז – חבר מועצה ומפקד יחידת החילוץ
ה .יעל לוי – מנהלת כספים וכוח אדם
ו.

יעקב נוימן – מנהל אגודת המים

ז .אבנר עמרני – אגודת המים
ח .אילה ברטור – מנהלת מכלול אוכלוסיה
ט .פנינה רבינוביץ – מנהלת מרכז קליטה
י.

רונה אטיאס – דוברת המועצה

יא .עדי גולן – מכלול מידע לציבור
יב .שירי הרפז – פקידת מבצעים שולחן מרכזי
יג .משה שהם – מנהל מחלקת אחזקה
יד .ליאור גולן – מנהלת מכלול מזון ודלק
טו .גידעון כהן – יושב ראש אגודת המים
טז .סיון אבנרי – חבר מועצה וחבר ועדה
יז .אניק זבליק – חברת מועצה וסגנית מנהל מכלול מידע לציבור
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יח .תום יפה – מתנדב שירות לאומי
יט .יגאל רדה – קב"ט המועצה
 .3אימון רע"ד  – 13.6.17יקל"ר כפר שמריהו:
א .הקדמה:
 )1תרגיל נקודת מפנה  ,2017הינו התרגיל השנתי לתרגול מערכות
שונות במדינת ישראל הקשורות במאמצי הטיפול בעורף במתאר
רעידת אדמה.
 )2התרגיל יתבצע בין התאריכים  11יוני  15 -יוני  2017וישלב פעילות
של הרמות השונות (רמת הדרג המדיני ודרגי המטה עם דרגי
הביצוע ברמה הארצית ,המחוזית והמקומית ,בתרגילי מטות,
דיונים מקצועיים" ,שולחנות עגולים" ותרגילי שטח ,המביאים
לידי ביטוי את השיח המקצועי של הגורמים).
ב .מטרת האימון:
קידום ושיפור מוכנות המרחב האזרחי לתרחיש רעידת אדמה
הרסנית
ג .הישגים נדרשים:
 )1מודעות  -הגברת המודעות לאיום ה"חדש".
 )2מוכנות והיערכות משולבת  -קיום שיח מקצועי שוטף בין –
אירגוני.
 )3תפיסת המענה  -תרגול תפיסת המענה לרעידת אדמה.
 )4פיקוד ושליטה – הבהרת תחומי האחריות בהינתן אירוע.
 )5רציפות תפקודית  -שיפור הרציפות התפקודית.
 )6משאבים מקומיים  -שיפור תהליך קבלת ההחלטות לצורך תעדוף
המשאבים המקומיים ודרישת משאבים לאומיים.
 )7התנהגות אוכלוסייה  -גיבוש תמונת מצב אוכלוסייה ,כיווני המענה
והשפעתה על תהליך קבלת החלטות.
ד .סוגיות מרכזיות לדיון והעמקה:
 )1תהליך יצירת "תמונת מצב" מתפתחת.
 )2הצלת חיים -גיוס כלל המשאבים ,המקומיים והארציים.
 )3התנהגות אוכלוסייה – מרכיב מרכזי ב"מענה".
 )4רציפות תפקודית -מענה לפגיעה ברציפות.
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 )5רשויות מקומיות  -ניהול "אזור אסון"'.
" )6שגרת החיים" לאחר רע"ד הרסנית (מי קובע מה? חוסן הקהילה
וכד').
 )7טיפול בחללים ונעדרים.
 )8תקשורת והסברה  -היערכות משולבת למתן הסברה ומידע
לציבור.
ה .לוח זמנים שבוע חירום לאומי:
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 .4התייחסויות משתתפים:
א .יגאל רדה – מנהל מחלקת ביטחון:
 )1נבדקת האפשרות מול פקע"ר לבצע אימון ליחידת החילוץ באתר
הרס בנעורים ,האימון מתוכנן להתקיים בתאריך  12.6בשעות אחר
הצהריים בערב.
 )2בתרגיל שיתקיים בחדר דיונים רכטר בתאריך  13.6בין השעות
 09:00-12:00מוזמנים מנהלי המכלולים ומספרי  2שלהם (מכלול
מידע לציבור כולל אחראי משמרות ,מכלול אוכלוסיה כולל מרכז
הקליטה).
 )3כל מכלול מתבקש להגיע עם תיק הנהלים שברשותו ,במהלך התרגיל
המכלולים יתפצלו לחדרים במתחם כלנית הישן.
ב .אילה ברטור – מנהלת מכלול אוכלוסיה:
תרחיש של רע"ד הינו תרחיש קיצון ,במצב זה התושבים לא חשים
שליטה וההתמודדות בפועל הינה מורכבת יותר.
 .5סיכום – יו"ר ועדת מלח:
א .קיימים שני תרחישים מהותיים אליהם אנחנו נערכים ,הראשון הוא
תרחיש נפילת טילים במהלך מלחמה והשני תרחיש רע"ד (שבר סורי-
אפריקאי) .בשני התרחישים סבירות הפגיעה בכפר שמריהו הינה נמוכה
אך בכל זאת יש צורך להיערך בהתאם ולסייע על פי הצורך לרשויות
אחרות.
ב .התרגיל שנבצע ברשות בניהולו של יקל"ר כפר שמריהו רב סרן יגאל
טוריסקי הינו תרגיל שולחני חשיבתי ,תרגיל דילמות.
ג.

היקל"ר מתבקש להעביר במסגרת התרגיל תמונת מצב עכשווית על פי
הפירוט בתוכנית שבוע חירום לאומי ,כמו כן יעביר לפורום מידע
רלוונטי בטרם תחילת התרגיל.
בברכה,

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

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
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