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            כללי 

לטובת תרגיל  במועצה , התכנסו חברי וועדת מל"ח ובעלי התפקידים בחירום 26.7.2022בתאריך 

  רשותי לשעת חירום בכפר שמריהו. 

במדינת ישראל נמצאות תחת מתקפת טילים ובין  תרגיל דימה מצב מלחמה, שבו גזרות רבותה

 .הגזרות גם כפר שמריהו ועריה השכנות

, נוידו כלים  באתר נפילת טיל יחידת החילוץ הוקפצה לשטח ופתחה חפ"ק קדמיבמסגרת התרגיל 

קליטה נפתח מתקן  תורגלה עבודה ללא חשמל,  אירועים,כבדים ואמצעים לצורך טיפול ב

 לתושבים במרכז וייל. 

 רשותי "חמל".   ההתרגיל נוהל ממרכז ההפעלה 

מטרת התרגיל הינה בחינת התנהלות הרשות במתן מענה ראשוני לאירוע, טיפול בתושבים 

תוך בחינת הקשר ובתשתיות שנפגעו, שמירה על רציפות תפקודית וחזרה ל"שגרת חירום" וזאת, 

 ויחסי הגומלין בין המכלולים השונים במהלך הטיפול באירוע.

 
 

 סיכום תרגיל והתייחסות משתתפים
 

 :ש מכלול אוכלוסייה , איילה ברטוררא
 

חשוב שתהיה רשימה של כל תושבי כפר שמריהו מעודכנת, גיוס מתנדב להפעלת תכנת שועל 

 י חרדה, לא תמיד יתאפשר להוציא עו"ס לשטח.ומכשיר קשר, הכשרת כל הצוותים לעניין נפגע

 חשוב לבצע תרגיל המדמה טיפול בנפגעי חרדה והפעלת המתנדבים בפועל. 

 
 :ראש מכלול חינוך, אדווה חלפון

 . 2, אין לי מספר ישנם פערים בכ"א במחלקה
 

 :ראש מכלול מידע לציבור, ד"ר יוקי גניגר

 יומי של נתונים כגון: קופות חולים, בנקים וכו'התרגיל היה מצויין, חשוב להקפיד על עדכון 

 מתנדבים. 19מתוך  קיימת בעיית כ"א הגיעו בודדים לתרגיל

 המכלול לא עבד עם מערכת שועל, אין לנו זמן תרגול. 

 

  :יעקב רמי נוימן -יו"ר אגודת המים 

 למדנו ערכת מצב והתפתחנו בתרגיל כולל עבודה עם מערכת השועל. 

 

 :ראש מכלול הנדסה ותשתיות, אינג' דיויד ברייטבורד

 התרגיל היה טוב מאוד וסייע למוכנות של הרשות לשעת חירום.

 מערכת השועל עבדה לסירוגין. 
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 ליאור גולן:  -ראש מכלול דלק ומזון 

ומקשה על העבודה במקום, יש לבצע  צופה מחסור בכ"א בשעת חירום,  מרכז ההפעלה צפוף

יש לשמר את היערכות המוקדמת עם מחזיקי התיקים לפני ור תנאי המרחב במקום. מחשבה לשיפ

התרגיל, יציאה לשטח בתרגיל מהווה עלייה ברמה ולדעתי אפשר לעלות עוד יותר דרך הזרמת 

 תרחישים מורכבים יותר.

  

  :אריאל אלון –ראש מכלול כ"א וכספים 

 כספים : 

להעביר תשלומים בצורה רגילה, בנוסף אנו מעריכים כי ההערכות הינם כי בשעת מלחמה נתקשה 

 ייגרמו נזקים לרכוש תושבים:

 המלצות:

 לקיים השתלמות/קורס בנושא מס רכוש.  .1

 להכין פנקסי צ'קים מראש.  .2

 כוח אדם:

ההערכות הינם כי בשעת חירום כמחצית מהעובדים לא יגיעו לעבודה, לא יהיו מספרי שתיים, 

 בהשוואה למצב שגרהושיידרש כוח אדם נוסף 

 המלצות:

 כוח אדם מתאים להפעלת שמרטפייה .1

 חיזוק מערך המתנדבים .2

 אזור מנוחה הכולל מזרנים ומקלחות .3

 

 :חן בן עמיקב"ט המועצה, 

התרגיל הרגיש טוב מאוד, סגירת המעגלים מהשולחן המרכזי לשטח ובחזרה מהווה קפיצת 

 מדרגה משמעותית בתרגול תרחישי חירום ברשות.

 ההפעלה קיבל תמונת מצב מהשטח וצוותי השטח עסקו במתן מענה לתרחישים השונים. מרכז 

 ת ורוחבית בין המכלולים והשיח בין המכלולים היה נחוץ ונכון. תורגלה עבודה אופקי

אני ממליץ שנבחן מחדש את החלוקה במרכז ההפעלה, המקום צפוף והשולחן המרכזי רועש 

 בעקבות מיקום המבצעים.

 התפקידים קיימים נתונים נגישים שלא כל המכלולים ביצעו בהם שימוש בתרגיל.לבעלי 

 יש להמשיך בהטמעה של מערכת השועל. 

 

 מנכ"לית המועצה, אתי אנקורי:

לאור שינויי כ"א במועצה, יש לדאוג שבעלי התפקידים הרלוונטיים יעברו הכשרה במכללה 

 לאיתנות לאומית. 
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 מצגת של התרגיל מבעוד מועד. מבקשת לבדוק אופציה לקבל את ה

 ממליצה לקדם את נושא ההודעות הנצורות לתושבים. 

 

 : , הרצל צידקירשות פסחמשרד הפנים 

קליטה של תושבים זה אירוע מורכב, אני מכיר את האירוע בו הרשות קלטה תושבים מהצפון 

 והיה מאתגר. 

 קליטת תושבים מצריכה מענה של כלל בעלי התפקידים ברשות. 

 יה חסר לי סגירת מעגלים. ה

 

 משכ"ל , מזל קורנלנד: 

 התרגיל מצליח כי עולים דברים ונותנים להם פתרונות.

אין אצלכם רשתות שיווק שהיו פתוחים בחירום, ממליצה לבדוק מול הרשתות הקטנות את נושא 

 הגנרציה.

 ממליצה לקיים התקשרויות מול ספקים בעלי מפעל חיוני. 

 

 אלכסיי ליאגוטה: משרד החינוך , 

 מכלול חינוך תרגל מעט, אך התרגיל היה טוב ותפקוד המכלול היה מאתגר.

 מרכז הפעלה קטן ויש לחשוב על ביצוע שינויים מבנים להנגשה של מרכז ההפעלה. 

 יש לחשוב על גיוס מתנדבים בסיוע של מערכת החינוך. 

 

 : רשות חירום לאומית , מושיק

 היה נכון להתחיל במשמעויות התרחיש והצגה של תמונת מצב וערכת מצב. 

 נכון היה לרענן את הכוח לפני האירוע ונכון להסתכלות ארוכת טווח בתכנון.

 למיפוי מעגלי הרס. GISצריך ללמוד לעבוד מול מס רכוש, ממליץ לעבוד במערכת 

 הרשות נחנכה היטב על ידי ראש המועצה וחושב שנכון לתת למכלולים למצוא את הפתרונות. 

פערים בעקבות מחסור בכ"א העיסוק צריך להיות  40תמונת המצב בתחילת התרגיל הייתה עם 

 רק בפערים. 

 

 רס"ן במיל' אורי רון:  – קל"רהימפקד 

 .צא לשטחהממשקים היו מול הקב"ט עד שהקב"ט י

 למצוא ממשק חלופי לקב"ט כאשר הוא נמצא בשטח. ממליץ 

 נפגעי חרדה זה אירוע בפני עצמו, כדי ליזום פעולות בכדי למתן את זה.

 להכין תכניות נצורות ולשב אותם במיוחד שאין חשמל. ממליץ

 .מצויןצוות התכנון זה כלי 
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 עליית מדרגה משמעותית. הנוכחי התרגיל 

 

 :, סא"ל במיל' פאול מרקוביץגלילותקצין אגם פקע"ר 

 חשוב שאחראי שולחן מרכזי ירשום את האירועים וההנחיות.

 צריך לשפר את הממשק בין המידע לציבור לבין השולחן המרכזי.

 היתרון של הרשות זה יחידת החילוץ והאמצעים.

 לשים לב לנושא התקשורת.

 תרגיל מצוין כל הכבוד. 

 

 תחנת גלילות מ"י, פקד שלומי רוטמן :  אגםקצין 

 ויחידת חילוץ חשוב שהקשר יעבוד. 605רוב התבססות על יחידת 

 לבדוק מה עובד עם גנרטור ומה לא.

 לוודאי תיקי חירום בגיבוי.

 דברור לתושבים בכמה שפות כולל שגרירים, הודעות נצורות.

 ח עזר.וממליץ למצוא לקמבצית כ

 

 , סא"ל במיל' אדיר בר:אוכלוסייה מכלולמפקד ו מנהל תרגיל

 ורצון לעבוד, ללמוד ולהקשיב. מדרגהאימון שלישי רצוף לכפר שמריהו, עליית 

 יש לקחים מהתרגיל חייבים לעשות עבודה ולדאוג למידע ברמת המכלול.

 יש לבצע מיפוי של דלק לגנרטורים.

 לבנות תכנית עיר ללא חשמל.

 חסר אחראי מתנדבים ברשות.

 טוב והיציאה לשטחה הייתה מעולה לאימון.  היה אימון

 

 שטיין:דלבמיל' צחי גו אל"מד נפת גלילות, מפק

 .עליית מדרגה מהאימונים הקודמים, עבודת מטה זה אירוע בפני עצמו

 יש להכין הכל מראש סדרי פעולות, פקלים, הודעות נצורות וכו'.

 לכל בעל תפקיד מה סמכותו לקבל החלטה. להגדירחשוב 

 לסכם את התרגיל ולצאת עם תכנית עבודה להמשך, כל מכלול פרטנית.חשוב 

 לדייק בפרטים. שניתןנכון להתאמן בין האימונים ואנו נסייע עד כמה 

 מי שמאשר חזרה למגורים זה רק מהנדס המועצה וחשוב לחדד זאת.

 היה אימון טוב ואני מזמין אתכם להסתייע בנו. 
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 :, סרג' קורשיאראש המועצה

 רו פה הרבה דברים נכונים והבולטים בניהם:אמלסיכום נ

 .לטפל בפרצלציה במרכז הפעלה .1

 .לוודא שהודעות הנצורות קיימות ומעודכנות .2

 עדכון תושבים בזמן אמת לגבי טיפול באירועים. .3

 .יש לתרגל את מערכת השוע"ל .4

 יש להגדיל את מעגל המתנדבים. .5

 התרגיל אכן היה טוב. .6

לציין את המעורבות וההירתמות של חן להצלחת התרגיל ובכלל למכונות המועצה  חייב .7

 לחירום. 

 תודה לכל אשר השתתף בתרגיל.  .8

 

 

 

 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 


