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 הכנה לתרגיל רשותי  – 1 מל"חסיכום ועדת 
 
 

 סרג' קורשיאמר ראש המועצה המקומית כפר שמריהו, ם: משתתפי

 רדני אבימאי מר –רמ"ט                    

 הגב' אתי אנקורי –מנכלית המועצה                    

      מר אריאל אלון – ראש מכלול כ"א וכספים                   

 חן בן עמימר  – המועצה קב"ט                   

 ישראלי ליאור גולןהגב'  – ומזוןגז דלק  מנהלת תא                   

                 סימוןמעיין מיכל הגב'  – מזכירת ראש המועצה                   

                 אביב זמירמר  – ולוגיסטיקה אחזקה תאמנהל                    

 אדוה חלפוןהגב'  – חינוך מכלול ראש                   

 דיוויד ברייטבורד אינג' – מכלול הנדסה ראש                   

 איילה ברטורהגב'  – אוכלוסיה מכלול ראש                   

 ד"ר לירן זליגמן  –פסיכולוג                    

 מר שרון שביט –ממונה הג"א                    

 אורי רון במיל' רב סרן – מפקד יקל"ר כפר שמריהו                   

 מר יגאל הראל -מנהל מחלקת מחשוב                    

 מר יעקב )רמי( נוימן –מנכ"ל אגודת המים                    

 מר אבנר עמרני –נציג אגודת המים                    

 אפשטיין איתי –נציג אגודת המים                    

 שמעימר נר  –מטמיע מערכת שועל                   

 מר שי רז  –מפקד יחידת החילוץ                   

 

 לטובת והוקדשה 14.7.2022בתאריך נערכה באולם הישיבות רכטר  2022לשנת  1ועדת מלח מספר 

 .26.7.2022בתאריך  להתקייםשעתיד  לתרגיל הרשותי של המכלולים ובעלי התפקידים הכנה

 

 :, סרג' קורשיאראש המועצה

יתקיים תרגיל מוכנות של פיקוד העורף בתרחיש מלחמה, התרגיל ידמה ירי טילים  26.7 בתאריך

 ונפילות בשטח המועצה.

ייד כוחות נל( ונ)חמ"ום, נתרגל ממרכז ההפעלה במסגרת התרגיל המועצה תעבור משגרה לחיר

במתקן הקליטה  החילוץ ונדמה קליטת מפונים באמצעות יחידתנפתח חפ"ק קדמי על ידי  בשטח,

 בחירום במרכז וייל. 

 בשטח ומתן מענה לאירועים בשטח. רחב הכולל הפעלה של כוחות מדובר בתרגיל

 בין הדברים שהוצגו: . ומטרתו מסגרתו, רגילי הועדה פרטיי התחברל והוצג
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התייחסהתה

 
 

 התייחסות חברי הועדה:

  – מר שי רז  מפקד יחידת החילוץ

ח כוחות בשט תרגיל הכולל פריסה של מעולם לא בוצעתרגיל מהסוג הזה,  אני שמח שאנו מבצעים

 ופתיחה של חפ"ק קדמי בכפר. 

הקדמי לשולחן המרכזי, ממליץ שלמפקדים יהיה מכשיר קשר  חפ"קודת קשר בין נכון לתרגל עב

 סף בכדי לתקשר עם השולחן המרכזי בגל נפרד.נו

 

  -מפקד היקלר רב סרן במיל' אורי רון 

, קיום התרגיל כאשר היקלר הוא מכלול לכל דבר בתוך הרשותגיל עם צוות היקלר אני מגיע לתר

 ומטרתו לשפר את המוכנות שלנו.חשוב לכולנו 
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 :חן בן עמיקב"ט המועצה, 

 אין לו פערים.יוודא שו חירום שברשותובבקשה שכל מנהל מכלול יעבור על תיקי ה

גם היום ובמהלך שבוע הבא, אנו מרעננים את בעלי התפקידים על מערכת השועל בסיוע של 

 .TSGהמטמיע נר מחברת 

 במידה ויש בעלי תפקידים שעדיין מרגישים פער בנושא, נא לתאם איתי.

 .שנדרשאני פה לסייע במה 

 

 

 

 

 

 ,הבברכ

      

  
 


