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 מבצוע סופי של מערכת שו"ב שהוטמעה במועצה.

 

 התרגילסיכום 

 

 :קב"ט המועצה

למרות שמספר בעלי תפקידים משמעותיים מאוד נעדרו מהוועדה, התרגיל עבר בצורה טובה 

ולתרגל מעט את השימוש בה. בתרגילים ואפשר לבעלי התפקידים שנכחו "להרגיש" את המערכת 

הבאים ינכחו כלל בעלי התפקידים על מנת לתרגל בצורה מיטבית את יכולת התקשורת של בעלי 

התפקידים השונים בחירום ואת יכולת ניהול המשימות בדגש על קשרי גומלין עם משתמשי 

פור המוכנות לחירום, מערכת נוספים. מעבר לתרגול שבוצע ולתרגילים שייערכו בעתיד כחלק משי

על כל מנהל מכלול לגלות אחריות אישית ולתרגל את השימוש במערכת באופן עצמאי. בחודשים 

הקרובים, המערכת תופעל כמערכת שליטה ובקרה לניהול המשימות השוטפות ולא כמערכת 

 לחירום בלבד. הודעה תצא על כך בהקדם.

 

 מר חיים בנימיני:

 לכל אירוע בהתאם לנתוני הרשות ולתרגל בהתאם. חשוב מאוד לערוך את הסד"פים

ישנה חשיבות רבה לתרגול כניסת מידע לחמ"ל מכלל הגורמים ואת יציאת המידע הרלוונטי 

 לגורמים הנמצאים בשטח.
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 ד"ר אריה יוקי גניגר:

האימון הנוכחי אומנם היה אימון טכני אך הוא בסיס חשוב מאוד טרם תחילת תרגול של ניהול 

ומשימות. ככל שנרבה להשתמש במערכת באופן שוטף, יהיה קל יותר להתנהל בה בשעת מידע 

 חירום.

 

 ראש המועצה:

שעומד מאחורי התרגיל הנוכחי הוא התנסות והבנה בסיסית של שימוש במערכת. התרגיל  הרעיו

התנהל בצורה טובה, השיח בין בעלי התפקידים היה נכון ומקצועי וחושב להמשיך להתנהל בצורה 

הזו. כפי שצוין, המערכת בחודשים הקרובים תופעל על ידי מספר מחלקות ככלי לניהול שוטף של 

ת התרומה הרבה של המערכת הממוחשבת, אל לנו לשכוח את הצורך בגיבוי על משימות. למרו

בסיס עזרים ידניים מאחר ועלול להיווצר מצב שבו כלל המערכות הממוחשבות לא יעבדו בשעת 

 חירום. תודה לכולם על הנכונות והרצינות בביצוע התרגיל.
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