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

 ריוקי גניגד"ר אריה  –ראש מכלול מידע לציבור                     

 דור בן דודמר  – המועצה קב"ט                   

 מר יוסי פסי – פקח המועצה                   

                 סימוןמעיין מיכל הגב'  – מזכירת ראש המועצה                   

                 אלעד אברמוביץ'מר  – ולוגיסטיקה אחזקה תאמנהל                    

 אדוה חלפוןהגב'  – חינוך מכלול ראש                   

 דיוויד ברייטבורד אינג' – מכלול הנדסה ראש                   

                 אתי אנקורי הגב' – מנהלת תא איכות סביבה ותברואה                   

 מר יוסי רובין – עובד סוציאלי מחלקת רווחה                   

 הגב' דנה בוקשפן –עובדת סוציאלית מחלקת רווחה                    

 רס"ן במיל' אורי רון – שמריהו מפקד יקל"ר כפר                   

 הגב' יעל חסון –סגנית מנהלת מכלול חינוך                    

 הגב' אניק זבליק -סגנית מנהלת מכלול מידע לציבור                   

 הגב' עדי גולן –דוברת הרשות                    

 מר יגאל הראל -מנהלת מחלקת מחשוב                    

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

 מר אבנר עמרני –נציג אגודת המים                    

                    

 

נערכה בחמ"ל ההפעלה בחירום. הוועדה הוקדשה לטובת הדרכה  2021לשנת  2ועדת מל"ח מספר 

הצה"לית שוע"ל. המערכת נועדה לאפשר זרימת מידע ושליטה בכלל האירועים  על מערכת השו"ב

 בחירום באופן שוטף, תוך קשר בין הגורמים השונים אשר פועלים ברשות בשע"ח.

 

 סיכום ההדרכה:

 ראש המועצה, מר סרג' קורשיא:

 לאור ההדרכה שעברנו היום, אני מתרשם כי המערכת הינה כלי חשוב מאוד ויעיל לשליטה

באירועים שיתחוללו בכפר בשע"ח. המערכת מספקת כלים רבים ליצירת קשר עם הגורמים 

השונים שפועלים בשטח הרשות ומאפשרת צמצום וחיסכון בשימוש במשאב האנושי שלצערי הוא 

דל מאוד מאחר והרשות הינה רשות מקומית קטנה. מעבר לכך, המערכת נגישה ופשוטה להבנה 

תוח ועדכון מתמשכים כך שהמשתמשים בה צפויים להפיק ממנה ולשימוש והיא נמצאת בפי

 הרבה יותר ממה שהיא מסוגלת לאפשר כבר היום.
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בבניית מסד הנתונים ההדרכה הינה רק צעד ראשון בשימוש במערכת וישנה עוד עבודה רבה 

 והזנתו למערכת בכדי שהיא תוכל לשמש כראוי את המכלולים השונים בחירום.

איש טכני שיקבל על עצמו להיות "האורים והתומים" בתחום המערכת לשם כך, יש לאתר 

 הספציפית הזו ויכיר אותה על בוריה. 

בנוסף, יש לגבש את תפיסת ההפעלה של המערכת ולאחר שתוגדר התפיסה, ויוזנו הנתונים לתוכה 

 יש לתרגל את כלל מנהלי המכלולים בסדרת אירועים לטובת הכנה מיטבית לחירום. 

לטובת גיבוש תפיסת ההפעלה, תיקבע בקרוב ישיבה בנוכחות קב"ט המועצה מר דור בן דוד, מנהל 

 מכלול מידע לציבור מר יוקי גניגר ורמ"ט המועצה מר דני אבימאיר.
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