המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון

 5ביולי 2018
כב' בתמוז תשע"ח

לכב'
_________________
(חברי ועדת מל"ח והמשתתפים)

הנדון :ועדת מל"ח של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מתאריך5.7.18 -
 .1הועדה קיימה דיון ביום ה' ה 5.7.18-בשעה  10:00בחדר דיונים רכטר.
 .2מטרת הדיון - :הצגת מתווה לניהול קבוצת תכנון ועדכון על פעילות יחידת
החילוץ בעוטף עזה.
 .3בישיבה נכחו:
 .3.1דרור אלוני – יו"ר ועדת מל"ח
 .3.2דני אבימאיר – ממלא מקום יו"ר ועדת מל"ח
 .3.3שי רז – מפקד יחידת החילוץ
 .3.4אורלי כהן-מואס – מנהלת מכלול הנדסה
 .3.5משה שהם – מנהל אחזקה
 .3.6יגאל הראל – אחראי מחשוב בחירום
 .3.7ירדן מנגוני – אחראית צופים
 .3.8יגאל טוריסקי -יקל"ר כפר שמריהו
 .3.9יעקב נוימן – מנהל אגודת המים
 .3.10איתי דקל – מנהל מכלול חינוך
 .3.11אילה ברטור – מנהלת מכלול אוכלוסיה
 .3.12סיון רז – מכלול כוח אדם וכספים
 .3.13יוקי גניגר – מנהל מכלול מידע לציבור
 .3.14עדי גולן – מכלול מידע לציבור ,דוברות
 .3.15רונית כהן – סגנית מנהלת מרכז קליטה
 .3.16שירי הרפז – פקידת מבצעים שולחן מרכזי
 .3.17ליאור גולן – מכלול מזון ודלק
 .3.18אניק זבליק – חברת מועצה וסגנית מנהל מכלול מידע לציבור
 .3.19תום יפה – אחראי מוקד
 .3.20יגאל רדה – קב"ט המועצה
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 .4מתווה לניהול קבוצת תכנון ברשות מקומית בחירום – יקל"ר כפר שמריהו:
 .4.1מטה החירום ברשות המקומית ,מוביל את ניהול המרחב המוניציפאלי של
הרשות במצבי החירום השונים.
 .4.2ייעוד – קבוצת התכנון תגבש מענה ממוקד ,לבעיה העומדת כאתגר בפני
מטה החירום המקומי ,שיבוא לידי ביטוי בהכנת תכנית פעולה ,המתחשבת
בצרכי אוכלוסיית היעד ובמאפייניה ,ובמשאבים העומדים לרשותה.
 .4.3מטרה  -התכנסות קבוצת עבודה לתכנון וטיפול בנושא ייחודי הדורש
מעורבות של מס' גורמים/מכלולים ,על מנת לגבש תכנית פעולה כדי
להתמודד עם האתגר העומד בפני הארגון כולו ,ובלוח זמנים מהיר ככל
שניתן.
.4.4
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.4.5

 .4.6שלבים ולוח זמנים בעבודת קבוצת התכנון:
זמן מרבי
אחריות
מרכיב
(בדקות)
הקצאת זמן חשיבה,
בדיקות ומשאבים

15

הצגת עיקרי התכנון
של כל בעל תפקיד
רלוונטי בלבד

15

דיון
התכנית

על

מרכיבי

10

הצגת
לפעולה דרכים/תכניות 10
בחירת התכנית
הנבחרת ליישום

5

הכנת עיקרי התכנית

15

דגשים

פרק זמן אחוד ותכליתי ,יינתן
מנהלי תחומים לכל בעל תפקיד לצורך תכנון
שמונו
כללי בתחומו )התאמה
כשותפים
לנוהל/ים ,בחינת אמצעים
לקבוצת
ומשאבים וכל שיידרש לו
התכנון
לתכנון(.
מנהלי תחומים
יוצג לפי סדר דוברים ע"פ
שמונו
קביעת הרמ"ט ,שיקבע גם זמן
כשותפים
קצוב לכל מציג.
לקבוצת
התכנון
כלל משתתפי כפי שהוצגו בנפרד ,בראיה
ניהולית כוללת – יונחה ע"י
הקבוצה
הרמ"ט.
במידה ומוצעת יותר מתכנית
מנהל
התכנון קבוצת אחת ,לצורך יישום המענה
לבעיה שהוגדרה
מטה לקראת ולפני הצגתה למטה
ראש
החירום ,ולאישור ראש הרשות.
החירום
הצגת טבלת משימות לביצוע,
מנהל קבוצת
הגורם האחראי לביצוע ,לו"ז
התכנון וכלל
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מרכיב

זמן מרבי
(בדקות)

בדיקת
התכניתהצגתה 5
ואישורה טרם
הצגת התכנית לראש
הרשות והמטה
בשולחן המרכזי –
החלטות.

10

סה"כ
התכניתלסיכום ואישור 85

אחריות

דגשים

בע"ת שנקבעו הצפוי לביצוע ודגשים
מרכזיים.
לקבוצה
רמ"ט ומנהל הבדיקה תתקיים טרם הצגתה
קבוצת התכנון לאישור ראש הרשות.
ראש הרשות יאשר התכנית
לביצוע ויישום ,טרם
רמ"ט ומנהל ביצועה .מיד לאחר מכן ,יפעלו
קבוצת התכנון כלל בעלי התפקידים לפירוט
והרחבת התכנית בתחומם ,עם
כלל בע"ת במכלול.
סך הכול :שעה ורבע לתכנון
ועד לאישור התכנית (טרם
יישומה).

 .5הצגת פעילות יחידת החילוץ (מתנדבי כיבוי אש) בעוטף עזה – מפקד יחידת
החילוץ:
 .5.1ברביעי ליולי ציינו  100ימים לטרור העפיפונים במרחב עוטף עזה.
 .5.2כמה ממתנדבי יחידת החילוץ שעברו הכשרת כיבוי אש הצטרפו לתחנת
כיבוי אש נתיבות למען סיוע בכיבוי השריפות במרחב (מצפון לקיבוץ בארי
ועד מעבר כרם שלום).
 .5.3מדובר בעפיפונים הצמוד אליהם חומר דליק ,בשבועות האחרונים עברו
לשיטה של בלוני הליום (טווח גדול) עם חומר הצתה.
 .5.4התובנה הינה שזמן התגובה צריך להיות קצר תוך הגעה מהירה של כוח
כיבוי לאזור האירוע.
 .5.5בהתחלה נשרפו הרבה שדות חיטה ,כיום האיום הינו על יערות קק"ל .קיים
קושי של כניסת רכבי כיבוי לתוך החורשה דבר המצריך פריסת צינורות
למרחק גדול יחסית .בנוסף לכוחות הכיבוי באים לידי ביטוי כוחות של קרן
קיימת והרבש"צים של הישובים באיזור.
 .5.6הוצגו צילומים בפני הפורום של אירועי אש במרחב עוטף עזה שבהם
השתתפו מתנדבי כיבוי אש של יחידת החילוץ.
 .6סיכום והתייחסויות:
 .6.1מנהלת מכלול אוכלוסייה ,אילה ברטור –
הציגה את הפער של חוסר במחזיק תיק הבריאות ומבקשת סיוע
באיתור מועמד מתאים.
 .6.2יקל"ר כפר שמריהו ,יגאל טוריסקי –
הציג את אירועי הרע"ד שהראו בתאריך  4.7בצפון הארץ ,ורענן
בפני הפורום את הנחיות פקע"ר.
קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל'  * 09-9506699נייד bitachon@kfar.org.il * 050-6261234

www.kfar-shemaryahu.muni.il

4

המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון

 .7סיכום –יו"ר ועדת מל"ח ,דרור אלוני:
 .7.1אירועי רעידת האדמה שאירעו בתאריך  04.07מהווים קדימון לאירוע
רע"ד ,לא ידוע מתי ובאיזו עוצמה (מבחינה הסתברותית) .יש לרענן בפני
כלל תושבי הכפר את הנחיות פיקוד העורף בהתנהגות בעת אירוע רע"ד.
 .7.2בעת אירוע הרע"ד שאירוע בתאריך  4.7תגובת התושבים בחצור הגלילית
הייתה מהירה ופעלו לפי הנחיות פקע"ר.
 .7.3יש צורך בהקמת מרכז חוסן (באחריות קופות החולים) בנפת גלילות
שישרת את תושבי כפר שמריהו בעת הצורך בדומה למרכזי חוסן בעוטף
עזה הפועלים בהצלחה רבה.
 .7.4בביקור שהתקיים בעוטף עזה ההתרשמות הינה כי הרוח טובה בקרב
התושבים ,לא בוטל אף יום לימודים אחד.
 .7.5קיימים שלושה איומים למדינת ישראל – הגזרה הצפונית (בודקים את
גבול הסבלנות של מדינת ישראל) ,הגזרה הדרומית (האיום העזתי) ואיום
הרע"ד שאינו צפוי בעיתוי ובעוצמה .קיים צורך להיערך בהתאם.
 .7.6במהלך חודש אוגוסט עובדי המועצה יוצאים לחופשה במשך שבועיים ,על
מנהלי המכלולים לבדוק היערכותם בהתאם כולל תאי המכלולים בחמ"ל.
כמו כן ,על בעלי תפקידים לדווח לקב"ט על כל יציאה בתקופה זו לחו"ל.
 .7.7הקב"ט יקדם אישור תיק האב לחירום הקיים ,ובהמשך יפיץ את הקובץ
לכלל מנהלי המכלולים.
 .7.8יש ליצור נוהל "מתווה לניהול קבוצת תכנון ברשות המקומית" ולצרפו
לנספחים של תיק האב ,כל זאת מתוך תפיסה של קידום משאבים וזמנים
שכן הננו ישוב קטן.
 .7.9לתכנן לפני  21.11יום היערכות לחירום עם ראש/ת המועצה הנכנס/ת
בהשתתפות כלל מנהלי המכלולים והיקל"ר.
 .7.10אנחנו נמצאים בתקופת בחירות ,ההיערכות למל"ח צריכה להימשך כרגיל
וללא השפעה פוליטית כלשהי.
 .7.11מציין בפני הפורום את ההערכה הרבה למתנדבי כיבוי אש של יחידת
החילוץ ובראשם מפקד היחידה שי רז ,על התרומה והסיוע לכוחות הכיבוי
בעוטף עזה.
בברכה,
רשם  :יגאל רדה
דרור אלוני
העתקים :
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת מל"ח – כפר שמריהו
פקע"ר  -מפקדת מחוז דן
רח"ל – מנהל מחוז דן
פקע"ר  -מפקד נפת גלילות
רח"ל – מנהל גלילות
משטרת ישראל  -מפקד תחנת גלילות

ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
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