המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון

לכב'

 4באוקטובר 2018
כה' בתשרי תשע"ט

_________________
(חברי ועדת מל"ח והמשתתפים)

הנדון :ועדת מל"ח של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מתאריך4.10.18 -
 .1הועדה קיימה דיון ביום ה' ה 04.10.18-בשעה  09:00בחדר דיונים רכטר.
 .2מטרת הדיון :אזורי התרעה חדשים ,ניסוי מרכזי חיים ,הערכות לקראת ,2019
מערכת שו"ב רשותית ואימון גדוד .998
 .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
 .3.7יגאל טוריסקי -יקל"ר כפר שמריהו
 .3.8אמיר ספרנוביץ – מפקד נפת גלילות
 .3.9משה חג'בי – מנהל מחוז דן רח"ל
 .3.10שריג כץ – מנהל מרחב גוש דן רח"ל
 .3.11יעקב נוימן – מנהל אגודת המים
 .3.12איתי דקל – מנהל מכלול חינוך
 .3.13אילה ברטור – מנהלת מכלול אוכלוסיה
 .3.14יעל לוי – גזברית המועצה
 .3.15יוקי גניגר – מנהל מכלול מידע לציבור
 .3.16פנינה רבינוביץ – מנהלת מרכז קליטה
 .3.17שירי הרפז – פקידת מבצעים שולחן מרכזי
 .3.18ליאור גולן – מכלול מזון ודלק
 .3.19אניק זבליק – חברת מועצה וסגנית מנהל מכלול מידע לציבור
 .3.20תום יפה – אחראי מוקד
 .3.21יגאל רדה – קב"ט המועצה
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 .4אזורי התרעה חדשים – יקל"ר כפר שמריהו:
 .4.1תזכורת היסטורית לגבי איזורי התרעה מאז יצירתם בשנת .1991

 .4.2שינוי עתידי ,חלוקה של ערים לכמה אזורי התרעה ואזורי התגוננות חדשים
במטרה ליצור צפירות ממוקדות יותר וקטנות היקף לצורך שמירה על
שגרת חיים וחוסן האזרחים.
 .5הערכות ל – 2019יקל"ר כפר שמריהו:
 .5.1עדכן במועדי מופעים עד סוף שנת  2018ולגביי התוכנית השנתית לשנת
.2019
 – 4.10 ועדת מל"ח כפר שמריהו
 – 7-8.10 אימון מפקדת ג"ד 998
 – 8.10 קפ"ק  1מרחב אזרחי ,הערכות לתרגיל חילוץ בחודש
דצמבר.
 – 30.10 בחירות ברשויות
 – 18.11 חלון זמנים לקפ"ק  2מרחב אזרחי ---קבוצת פקודות
 – 9-13.12 אימון גדוד  + 998השתתפות מרחב אזרחי
 – 20.12 ועדת מל"ח כפ"ש
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 .5.2לפי המחזוריות אימונים התלת שנתית של פיקוד העורף:

 .6מרכזי חיים – יקל"ר כפר שמריהו:
 .6.1מרכזי חיים הינם נקודות יישוביות לשעת חירום
 .6.2המערך כולל מרכז הפעלה הדורש מערכות קיום הכרחיות:
 .6.2.1חשמל
 .6.2.2תקשורת טלפונית
 .6.2.3תקשורת נתונים/אינטרנט
 .6.2.4העברת תמונות ווידאו לבקרת נזקים
 .6.3מערכת גיבוי המבוססות על תאי דלק
 .6.3.1מערכת עצמאית ומוגנת המכילה תאי דלק לייצור חשמל
 .6.3.2מתוכנן למוגנות פיזית
 .6.3.3עמידות לרעידות אדמה
 .6.3.4יכולת מיגון למרכזי חירום וכן מערכות בקרה של חלוקת חשמל
ומים
 .6.3.5אספקה של  kVA5-20לעומסים דינאמיים לאורך זמן
 .6.3.6תקשורת לוויינית ייעודית
 .6.3.7פועלת כמערכת גיבוי בחברת החשמל לישראל וחברות חשמל
בארה"ב
 .6.4מתבצע ניסוי במועצת גליל עליון ,המערכת עובדת על אמוניה ומימן
ומאפשרת באמצעות שני מכלים להחזיק הפעלת צופר במשך  60יום.
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 .7שוע"ל אזרחי– מפקד נפת גלילות:
 .7.1מערכת שוע"ל הינה מערכת פיקודית ולאומית לרשות המקומית (גם
בשגרה) ,ובממשק למגיבים הראשונים .מערכת תקשורת אחודה לכוחות
העורף ולרשות המקומית.
 .7.2משמשת כמערכת השו"ב המרכזית בפקע"ר ,המערכת כוללת תהליכים
לרמת הפיקוד.
 .7.3מערכת שוע''ל מכילה מידע רב המגיע ממערכות רבות ,מכוחות פקע"ר
ומארגונים משיקים
 .7.4קיים צורך בהנגשת המידע לרשויות ,מיכון והסדרת תהליכים ברשות
וקבלת תמונת מצב משותפת של הרשות ופקע"ר.
 .7.5כמה תכונות מרכזיות של המערכת:
 .7.5.1יצירה וניהול תמונת מצב.
 .7.5.2תכנון ,ניהול אירועים ויומן מבצעים.
 .7.5.3נוהלי הפעלה (פק"לים וסדר פעולות).
 .7.5.4ניהול ושליטה בכוחות (רשות ,פקע"ר,משטרה ,כב"ה).
 .7.5.5ניהול משאבים קריטיים – מזון ,תרופות ,מים ,בתי חולים וכו'.
 .7.5.6ממשקים למערכות חירום ושגרה.
 .7.5.7אימון ותרגול.
 .7.5.8אפליקציה ניידת.
 .8אימון גדוד  – 998מפקד נפת גלילות:
 .8.1תאריך 9-13 :לחודש דצמבר יתקיים אימון גדוד  998מלא.
 .8.2מיקום :האימון יתקיים בחטיבת החילוץ וההדרכה (צריפין בה"ד )16
ויכלול שיעורים עיוניים וביניהם תרגילים מחלקתיים ,פלוגתיים וגדודי.
 .8.3מטרת האימון :ריענון ותרגול הגדוד בחילוץ והצלה של אזרחים מאירועי
הרס ושיתוף פעולה של כלל רשויות נפת גלילות בתרגילים ובמאמץ החילוץ
באימון.
 .8.4משתתפים :יחידת החילוץ של כפר שמריהו וכוח המתנדבים של הרשות
תוכל להשתתף בתרגילי החילוץ יחד עם שאר הרשויות בנפה וכוח החילוץ
והמתנדבים שלהם.
 .8.5אופן התרגול :תרגילי החילוץ באתרי הרס חיים למתאר של מחלקות,
פלוגות וגדוד.
 .8.6היערכות הרשות :ב 8.10יתקיים מפגש ראשון עם כלל הקב"טים ,ממוני
החירום ומפקדי יחידות החילוץ בהקשר השתתפות באימון .בנובמבר יקבע
מפגש נוסף של היערכות ממוקד ומכווין יותר.
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 .9סיכום והתייחסויות:
 .9.1מנהלת מכלול אוכלוסייה ,אילה ברטור –
מציינת לשבח את פעילות "מרכז האיתנות" בהכשרת בעלי תפקידים
המעניק הכשרה והעשרה בתחומי החירום (כולל הכרה של קולגות
מרשויות אחרות).
 .9.2מפקד יחידת חילוץ ,שי רז –
 .9.2.1מבחינת יחידת החילוץ אנו נערכים מבחינה לוגיסטית ומקצועית
לתרגיל המסכם שיבוצע באתר הרס בזיקים ,היחידה תתורגל
בתרגיל חוצה לילה.
 .9.2.2היחידה ממשיכה להתאמן במהלך כל השנה מבחינת חיזוק
מיומנויות מקצועיות (חילוץ מגובה ,הרס ,כיבוי אש) .גויסו שלושה
מתנדבים נוספים ,היחידה מונה כיום  46איש.
 .9.2.3ציוד היחידה עובר ביקורת חודשית ורבעונית בפיקוח ואחריות
רס"פ היחידה.
 .9.3מפקד נפת גלילות ,אל"ם מיל' אמיר ספרנוביץ –
 .9.3.1איחוד פקע"ר עם רח"ל –היה אמור להיכנס לתוקף ב  1.9.18ונדחה
בשלב זה ל  .1.1.19הרעיון המסדר  :שילוב רח"ל תחת פיקוד העורף
ויצירת מסגרת אחידה להיערכות לחירום.
 .9.3.2משמעות אופרטיבית – בשלב זה אין משמעות לגבי כפר שמריהו.
 .9.3.3מערכת שו"ב שפיקוד העורף מכין לרשויות המקומיות (שוע"ל)
תאפשר גם ניהול אירועים בשגרת הרשות.
 .9.3.4התרגיל שיתקיים לגדוד  998עם המרחב האזרחי ובהשתתפות
יחידת החילוץ של כפר שמריהו יהיה משמעותי מבחינת יחידת
החילוץ .גדוד  998הינו חוד החנית של המחוז (גדוד מספר 2
המתאמן מידי שנה).
 .9.3.5קיים צורך לשאוף לפעילות משותפת של הרשויות באתר ההרס
שכן יחידות פקע"ר יהיו עסוקים באירועים אחרים.
 .9.3.6מעלה על נס את שיתופי הפעולה באופן משמעותי בתחום החירום
ומודה לראש המועצה ולגורמי הראשות על המחויבות לאורך
השנים (משרת כ 5-כמפקד הנפה) .תודה אישית לדרור אלוני על כל
העשייה.
 .9.3.7מודה בנוסף למפקד יחידת החילוץ וקב"ט המועצה על הסיוע
לאורך כל הדרך בשם כל הנפה.
 .9.3.8מתוכנן לעבור תפקיד בתווך הקרוב במסגרת מחוז דן.
 .9.4מנהל גוש דן ,שריג כץ –
בהתייחסות לסוגיית מחזוריות תלת שנתית של האימונים – יתווסף
לאימון החד יומי גם אימוני מכלולים .לקראת סוף השנה ובתיאום עם
מנהל מחלקת החירום והביטחון של המועצה תיבנה תכנית מתאימה.
 .9.5מנהל מחוז דן ,משה חג'בי –
 .9.5.1המזרח התיכון נמצא באווירה של שינויים גדולים וקיימות
תהפוכות ,עד היום קיימת סוג של הכלה של האירועים.
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 .9.5.2מוקיר ומעריך את פועלו והירתמותו של ראש המועצה ,דרור אלוני
בתחום החירום במועצה ומחוצה לה.
 .9.6יקל"ר כפר שמריהו ,יגאל טוריסקי –
לפני מספר חודשים היו סדרת אירועי רע"ד בצפון .השנה באינדונזיה היו
כ 1,300-הרוגים מרע"ד וצונאמי .מערכת המים קרסה והפסיקה לעבוד,
יש צורך להיערך להתמודדות מול כשל דומה.
 .10סיכום –יו"ר ועדת מל"ח ,דרור אלוני:
 .10.1המצב נפיץ בשתי הזירות (הצפונית והדרומית) ולא הכל בשליטתנו ,לכן
עלינו להיות ערוכים לכך.
 .10.2מבקש מרח"ל ופקע"ר לבצע הכנה בתחום ההיערכות לחירום לצוות החדש
של המועצה.
 .10.3מועצת כפר שמריהו ערוכה בצורה טובה בתחום החירום ,אך העשייה עוד
מרובה .הרשות צריכה להיערך לתת מענה למצב משברי (המדינה לא יכולה
להתמודד במצב של משבר קולוסאלי שכן הפערים גדולים).
 .10.4מועצת כפר שמריהו ביצעה מהלכים משמעותיים בתחום ההערכות
בחירום ,לדוגמא הקמת יחידת חילוץ עם רוח התנדבות ורמה מקצועית
גבוהה מאוד .מודה לפקע"ר שפתח בפנינו את כל האפשרויות לביצוע
הכשרות ואימונים לאורך כל הדרך.
 .10.5רמת המוכנות האזורית (כאשכול רשויות) לא צלחה ולא הצלחנו בשיתוף
עם מפקד יחידת החילוץ להקים יחידה על-אזורית בתחום החילוץ.
 .10.6מביע הערכה רבה למפקד יחידת החילוץ ,לכלל המתנדבים של יחידת
החילוץ ,לדני אבימאיר (מ"מ יו"ר ועדת מל"ח) על ביצוע תפקידו באחריות
ובמקצועיות רבה ולכלל מנהלי המכלולים וצוותיהם.
 .10.7מברך על הקמת "המרכז לאיתנות" הדואג לרמת הכשרה גבוהה ומקצועית.
בברכה,

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
רשם  :יגאל רדה
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
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