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

 הגב' אתי אנקורי –מנכלית המועצה                    

 יחן בן עממר  – המועצה קב"ט                   

 דיוויד ברייטבורד אינג' – מכלול הנדסה ראש                   

 ד"ר אריה יוקי גניגר –ראש מכלול מידע לציבור                    

 מר גיורא ארביסר –מנהל מתקן קליטה                    

 אריאל אלוןמר  –"א וכספים ראש מכלול כ                   

 יעקב נוימןמר  –אגודת המים  יו"ר                   

 אבנר עמרנימר  –אגודת המים                    

 ישראלין ליאור גול הגב' – ראש מכלול דלק ומזון                   

 מעיין סימוןל מיכ –מבצעים                    

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

                   

והוקדשה  22.12.2022בתאריך נערכה באולם הישיבות רכטר  2022לשנת  4ועדת מלח מספר 

 תרגיל מעבר משגרה לחירום.לטובת 

 

 מטרת התרגיל 

תרגול מכלולים בתהליכי קבלת החלטות בלו"ז קצר תוך ניתוח מהיר של המשמעויות הראשוניות  

 כפי שעולות מהתרחיש וגיבוש הנחיות ראשוניות במועצה.

 

 רעיון מרכזי

הצגת תרחיש, בחית עצמאית של המשמעויות וההיבטים המיידים באירוע פתע, ביצוע דיון 

 קבוצתי וקביעת המשימות הראשוניות למועצה, באמצעות:

 הבנת מימדי האירוע  .1

 זיהוי המשמעויות הראשוניות באירוע  .2

 ת המשימות העיקריות ברמה האישית, פנים מכלולית ולשאר מכלולי המועצה. קביע  .3

 תוצרים נדרשים לכל מכלול:

 מול התרחישניתוח אתגרי המועצה ל  .1

 תיאור סדר הפעולות הראשוני של המכלול.  .2

 . קביעת ההנחיות העיקריות פנים מכלולי והצגת ההמלצות לשולחן המרכזי  .3
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 סיפור המעשה

 19.12.22   על פי פרסומים זרים ישראל תקפה יעדים בדמשק ובדרום המדינה הארגון

 י בתקיפה נהרגו כשבעה אזרחים בניהם ילדים.הסורי לזכויות אדם מדווח כ

  והודיע כי נגמרה תקופת ההבלגה על  נאם מנהיג ארגון חיזבאלה 20.12.22בתאריך

ה"ל במרחב סוריה וכי מעתה ואילך כל פגיעה בסוריה דינה כפגיעה על אדמת פעילות צ

לבנון במקביל, מנהיג איראן אמר בתפילה כי ישראל תיפגע מהתוקפנות שלה במרחבי 

 המזרח התיכון. 

 21.12.22  לא תעביר לידי הפלסטינים את גופת המחבל שמת בכלא שר הביטחון ישראל

גנץ הודיע כי בהתאם להחלטת הקבינט, ישראל לא תעביר לרשות הפלסטינית את גופת 

שמת מסרטן בכלא. בכך נענה גנץ  אקצא-, ממייסדי חללי אלהמחבל נאסר אבו חמיד

הוציא לפועל. הפלסטינים: "עבירה על  חמידלדרישת משפחות קורבנות הפיגועים שאבו 

 כל הנורמות האנושיות" 

  עוצמה כנגד  נפץ רב רחפן בוקר הפעיל ארגון חזבאללה 6:00בשעה  22.12.22בתאריך

שירת מפקדים שנסעה על כביש הצפון בסמוך לישוב זרעית. בשיירה נסע מפקד פיקוד 

ולא היו נפגעים  הרחפןהצפון ומפקד אוגדת הגליל. מערכות ההגנה האווירית יירטו את 

 בקרב כוחותינו.

  בעקבות פעילות החוליה הלבנונית, צה"ל הזניק מסוקי תקיפה לאזור ולאחר זיהוי וודאי

 פעילי טרור אחד הטילים ששוגרו מהמסוקים פגע בבית בפאתי העיירה עייתא 5והרג פגע 

 בני משפחה לבנונים. 2מפגיעה זו נהרגו  כתצואהא שעב 

  הארץ , בין הערים נהריה , טילים לעבר ערים בצפון  30 ירה ארגון חזבאללה 7:05בשעה

 . 2עכו, חיפה ואף נשמעה אזעקה בנתניה ונפלה רקטה בכביש 

  שעת התקפה במרחב צפון ומרכז. פיקוד העורף הפיץ מדיניות התגוננות  –מצב משפטי

 ת הרשויות המקומיות להיערך לפתיחת מרכז ראשונית עד למרחב דן לא כולל, הנחה א

 הפעלה ופתיחת מקלטים. 

 

  8:30שעה  22.12.22עובדות מתמונת המצב נכון לבוקר 

 ל מכלול במועצה המקומית כפר שמריהוהנך מנה 

  אחוז מעובדי המועצה אינם מתגוררים בשטח המועצה אלא מגיעים מכלל הערים  90כ

במרכז, בניהם מנהל מחלקת אחזקה , מנהל הביטחון, מנכ"לית המועצה ומהנדס 

 המועצה. 

  המועצה אינה נכללת בגזרת שעת ההתקפה ואין הנחיות התגוננות רלוונטיות למועצה אך

 לשכנה רשפון ישנם הנחיות התגוננות )אזור שרון(.

 ות רבות למשרדי המועצה, שיח בלתי פוסק בקבוצת סיירת הכפר בנוגע להנחיות פני

 התגוננות , התושבים מעוניינים לקבל הנחיות כיצד לנהוג.

  ומנהלנית חלק מהתושבים הורידו את ילדיהם בבית הספר אך רק מנהלנית אשכול הגנים

 בית הספר והמאבטח הגיעו לעבודה.
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  כתוצאה מנפילת רקטה בעיר נתניה הופסקה אספקת החשמל לרשפון וחלק מכפר

מרכז כלנית, אשכול גנים ורחוב הפרחים, סמטת האביב , רחוב הזית , החורש  –שמריהו 

 בתי שגריר.  ומספר

  .בית האבות המתחדש נווה אביב הנמצא בסמטת האביב ללא חשמל 

  על הישמע  ת האווטאסאפדקות האחרונות נכנסו דיווחים רבים למועצה ובקבוצו 3ב

 קולות נפץ רחבי העיר.

 .בבית ספר "גשר"  ישנו פער מיגון שאינו מאפשר הגעה לשטח המרחב המוגן בזמן סביר 

  יצרו קשר מבית אבות נווה אביב כי הגנרטור שברשותם אינו נכנס לפעולה וכרגע אין כלל

 מבקשים סיוע עם גנרטור.  -דיירים הנזקקים לחמצן 2חשמל במבנה, ישנם 

  תושבת נוספת המתגוררת באזור ללא חשמל מדווחת על כך שבעלה נעזר בחמצן וכרגע

 נייד על סוללה.  משתמשת במנשם

  משטרת גלילות יצאה לטיול תחנתי בעיר אילת לפני יומיים, כרגע במשמרת בתחנה

ים את הגזרה. מפקד התחנה בדרכו מאילת עם שוטרים משאר חלקי המרחב שאינם מכיר

 . סגנו

 .משאית פינוי האשפה אינה הגיעה לכפר 

 .רוב עובדי האחזקה אינם הגיעו לעבודה 

 

 סיכום

 :כל מנהל מכלול הציג

 סדר הפעולות האישיות שלו באירוע. .1

 .TOP 5. ניתוח אתגרי המועצה 2

 . הנחיות עיקריות למכלול אותו מנהל והמלצות לשולחן המרכזי.3

 

 :המועצה ויו"ר ועדת המלחראש  –מר סרג' קורשיא 

 ובות שהיו.ועדת המלח מהט

 חשוב וקריטי. ענייןקבוצות חירום והודעות נצורות 

 המענה שלנו לבעיית כ"א זה המתנדבים.

 סבירות גבוהה מאוד שמתנדבים יהיו.נו לא ערוכים מספיק בנושא המתנדבים למרות שבאנח

 חשוב לטפל בנושא קבלני השירות בשעת חירום.

 ולם עוזרים בהכל. המציאות חזקה מכל ואנו צרכים להיות פתוחים לשינויים.בשעת חירום כ

 מבקש לפתוח קבוצת וואטסאפ מנהלי מכלולים.

  ,הבברכ

       

 


