המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

 89בינואר 4480
י"ח בשבט תשע"ד

לכבוד
שלום רב,

הנדון :וועדת מל"ח ופס"ח – סיכום דיון 91.19.91
 .8מבוא:
 .8.8לחברי הוועדה תפקיד במצב חרום ,אותו יתבקשו למלא בעת הצורך.
 .8.4מצב חרום יכול להיות בממדים שונים ובנסיבות שונות :אסון טבע ,תאונה
חמורה ,פיגוע ,מלחמה וכדו'.
 .8.0יתכנו מצבי חירום לאומיים ,אזוריים ומקומיים .תפקידנו להיות ערוכים
לנסיבות המשתנות.
 .8.0יתכן מצב שבו האסון לא פגע בנו ישירות אך אנו נדרש לסייע לישובים או
לקהילות בהן הוא פגע.
 .8.9המאפיין המרכזי לאסונות הוא חוסר וודאות לזמן או לאופי התרחשותם.
לכן ההיערכות צריכה להיות גמישה והמענה מגוון.
 .8.1במסגרת ההיערכות למצבי חרום עלינו להכשיר עצמנו בכמה רמות :ברמה
האישית ,ברמת המכלול ,ברמת היישוב וברמה הלאומית .לכל רמה ערוצי
תקשורת והעברת מידע שונים ,האמורים להשלים אלה את אלה.
 .8.1התקשורת – אמינותה ואיכותה – הינה מרכיב חשוב בתהליך קבלת
ההחלטות ובאופי המענה.
 .8.1זמינות ,הכרת העמדה ,הכרת התפקיד ,מקצועיות והשילוב במכלול הינם
סוד ההצלחה .הצלחתנו מורכבת ממידת התרומה של כל אחת ואחד
במכלול.
 .8.9צבירת הכוח – בשל מרכיב ההפתעה ,יש חשיבות עליונה למעבר מהיר
ואיכותי ממצב שגרה למצב חירום .על כל חבר לחשוב ולהיערך כיצד הוא
עושה זאת בדרך מיטבית.
 .8.84בכדי לאפשר לחברי הוועדה לתפקד גם בתנאי מלחמה ,מעמידה המועצה
מקלט מרכזי ממוגן לרשות בני המשפחה הקרובים ,בצמידות למרכז
ההפעלה היישובי.
 .8.88בכדי להיערך כהלכה למצבי חירום ,על השונות שבהם ,נקבעה תוכנית
הכשרה שנתית ובה מספר שיאים.
 .8.84במקביל לוועדה ובתאום עמה ,אנו מקיימים יחידת חילוץ והצלה,
המבוססת על מתנדבים מכפר שמריהו ומרשפון ומצוידת ע"י המועצה
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המקומית במיטב האמצעים .היחידה תשתלב במגוון אימונים וחייבת
להיות מתואמת עם מרכז ההפעלה היישובי.
 .4רשימת חברי הוועדה ,כפי שאושרו על ידי מליאת המועצה המקומית כפר
שמריהו:
שם
פרטי
דרור

אלוני

יו"ר ומנהל משמרת

ראש המועצה

דני

אבימאיר

סגן  /מ"מ ומנהל משמרת

תושב

שי

רז

מפקד יחידת חילוץ והצלה

חבר מועצה

סיון

אבנרי

סגן מפקד יחידת חילוץ

חבר מועצה

אניק

זבליק

קשר עם תושבים

חברת מועצה

יוקי

גניגר

קשר עם תושבים

תושב

יעל
טלי

לוי
שמחה-
אליקים

משאבים

מזכיר וגזבר המועצה

הנדסה

מהנדסת המועצה

עמית

הרצברג

הנדסה

משה

שהם

משק

מהנדס בניין ,חבר בצוות
חילוץ
מנהל מחלקת אחזקה

אילה

ברטור

פס"ח

רכזת רווחה

עירית

וייזר

רכזת טיפול בקשיש

עובדת מרכז ווייל

יעקב

נוימן

חשמל ומים

יו"ר אגודת המים

משה

רובינשטין

מים

אגודת המים

ליאור

גולן

עסקים ,מזון ודלק

מנהלת רישוי עסקים ופיקוח

אילן

דרור

רפואה

קצין חובשים במיל'

פנינה

רבינוביץ

אבנר

עמרני

רונית

כהן

דלית

בן-טוב

מנהלת מרכז קליטת נפגעים
מרכז אזור סיוע לאוכלוסייה
(אס"ל)
מנהלת משמרת מרכז קליטת
נפגעים
רכזת מקלוט אשכול גני ילדים

מנהלת מרכז ווייל

גננת ותושבת

בוב

צ'רניק

מנהל מערך תמיכה נפשית

מנהל שפ"ח

יוספה

כהן

מרכזת מערך מידע

רכזת קשרי קהילה

אירית

תלם

מזכירת מנהל משמרת

מזכירת ראש המועצה

ריקי

גיא

מזכירת מנהל משמרת

מרכזת אשכול גני ילדים

יעל

עמרני

רכזת נוער בחרום

רכזת שבט ני"ר

יגאל

רדה

רכז וועדה

קב"ט היישוב

שם משפחה

הערות

תפקיד

מנהל מועדון הספורט
עובדת מרכז ווייל
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 .0לוחות זמנים:
 .0.8להלן תאריכים למופעים/תרגילים העיקריים:
 .0.8.8תרגיל מוסדות חינוך ב40.44.80-
 .0.8.4תרגיל נקודת מפנה  1ב 89-89 -ביוני
 .0.8.0תרגיל נפת גלילות  89-44באוקטובר
 .0.8.0ביקורת מל"ח ופס"ח תקופתית –  81בנובמבר.
 .0איום הייחוס:
 .0.8מבין התרחישים של אסון טבע ,אליהם נדרש להיערך נמצאת רעידת
אדמה בראש סדר העדיפות.
 .0.4מבין האסונות בגין תאונות יש להיערך לאירוע חמ"ס ולתאונת רכבות.
 .0.0מבין התרחישים הצבאיים צריך להיערך בעיקר לשניים:
 .0.0.8פיגוע פח"ע רב נפגעים.
 .0.0.4התגוננות נגד מטחי טילים .הערכה העדכנית ,ליום התדריך ,היא כי
קיימת סבירות נמוכה לשימוש בטילים נושאי ראש קרבי כימי.
 .0.0הדגש בשנת האימונים הנוכחית הוא להתגוננות אזרחית בעת שיגור מטחי
טילים על מרכזי הערים.
 .0.9לא כל המכלולים יתורגלו השנה אך על כולם להיות מוכנים.
 .0.1המוכנות היא יום יומית .לא מחכים לתרגיל או לאירוע.
 .0.1השנה נוספו שלושה מקלטים ציבוריים איכותיים במתחם אשכול גני
הילדים .דלית בן-טוב אחראית על מוכנותם ועל הקשר עם מוקד ההפעלה
במצב חירום.
 .0.1הפער העיקרי ביישוב במצב חירום הינו בתחום הרפואה .אין מרפאות
מוגנות במרחב הסמוך.
 .9נושאים נוספים:
 .9.8לשקול לקיים מופע סיכום פנימי לאימון מכלול מידע לציבור ברמת
המנהלים והמאמנים לפני ישיבת הסיכום הרשמית לאימון.
 .9.4תצא הודעה בתקשורת על תנועה ערה של רכבי ביטחון בזמן תרגיל הנפה.
 .9.0בית וייל יתרגל השנה שוב פתיחת מרכז קליטה במסגרת תרגיל הנפה ע"מ
לחזק ולשמר את מיומנות הצוותים.
 .9.0לקיחת אחריות מובילה למוכנות ,מצפה מכלל הגורמים הפועלים בחרום
לחוש כי עליהם מוטלת האחריות באופן אישי.
 .9.9פער בתחום הרפואה בחרום בישוב .גויס אילן דרור כרפרנט בתחום הרפואה.
יבצע פגישות עם ד"ר הדס מר"ג ,יקבל מחג'בי נוהל רפואה של הגנ"ע ,יגבש
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תפיסת הפעלה לרפואה בישוב .יתבצע רענון לשכב"ג ,קיימים שני חובשים
ביח' החילוץ.

בברכת שנת עבודה טובה ושקטה,

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו
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