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 5469מאי ב 64
 אייר תשע"הב"א כ

 'לכב

_________________ 

 (והמשתתפים ח"מל ועדת חברי)

 

 ,רב שלום

 

  – שמריהו כפר המקומית המועצה של ח"מל ועדת: הנדון

 51.40582 -מתאריך דיון סיכום

 
 .רכטר חדר ישיבות ע"שב 69:44 בשעה 52.40.69-ה ג' ביום דיון קיימה הועדה .6

 בישיבה נכחו: .5

 ראש המועצה ויו"ר ועדת מל"ח -דרור אלוני .א

 ת גלילותנפ מפקד -אמיר ספרנוביץאל"ם מיל'  .ב

 מפקד מכלול אוכ' נפת גלילות –שי שדות סא"ל מיל'  .ג

 מפקד יקל"ר כפר שמריהו -יגאל טוריסקירס"ן מיל'  .ד

 חבר מועצה ומפקד יח' החילוץ -שי רז .ה

 ומזכירת המועצה גזברית -י ויעל ל .ו

 מנהלת בית וייל -פנינה רבינוביץ  .ז

 ית קשרי קהילה ומידע לצביראאחר -יוספה כהן .ח

 מנהל אגודת המים -ב נוימןיעק .ט

 פסיכולוג יועץ ביה"ס -בוב צ'רניק .י

 חבר ועדה -עמית הרצברג .יא

 חברת ועדה –אניק זבליק  .יב

 חברת ועדה –סיוון רז  .יג

 חברת ועדה –ליטל גבריאל  .יד
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 מר דרור אלוני: –ראש המועצה פתיחת  .0

 סקירה כללית על האיומים על העורף. .א

 הצורך בהיערכות לתרחיש יחוס "מהלומה". .ב

 מפקד מכלול אוכ' נפת גלילות: –שי שדות  .0

 בינואר. 51הצגת עיקרי הלקחים מאימון יום א' שבוצע בתאריך  .א

 נושאי ההצגה: כ"א וארגון, נהלים ותפיסת הפעלה, שיטות עבודה. .ב

התייחסות למבנה הרשות הייחודי הנשען בעיקר פעילותו בחירום על  .ג
 מתנדבים.

 מפקד נפת גלילות פקע"ר: –אמיר ספרנוביץ  .9

 :"69 הצגת מתכונת תרגיל "נקודת מפנה .א

 .40.41.69-ל 06.49.69התרגיל הלאומי יתקיים בתאריכים  (6

 זירתית, בדגש על חזית צפונית.-מלחמה רב –נושא התרגיל  (5

גורמי החירום וכוחות ההצלה בעורף. רשויות בתרגיל משתתפים כלל  (0
 .5469ביוני  45מקומיות מופעלות בתאריך 

הפעלת  –ביוני. נושא התרגיל  5תרגיל שטח יבוצע בכפ"ש בתאריך  (0
 מרכז הקליטה.

באותו היום בשעות אחה"צ בהשתתפות  דילמות יבוצע בחמ"ל תרגיל (9
  .5מנהלי המכלולים, אחראי משמרת ומספרי 

עו פעולות של מטה נפת גלילות במרחב ב' יבוצ-במהלך ימים א' (1
( 65:44ביוני שעה  6האזרחי, ביניהן פגש מטה מול מטה במועצה )

 וקפ"ק בו ישתתף קב"ט הרשות.

 למאי. 66-כנס מקדים למרחב האזרחי יתקיים ב (7

-מבקש לקבל מעיריית הרצליה לקחים מרכזיים מאימון רשות שבוצע ב .ב
 לאפריל השנה. 60

 ים מזדמנים לגיבוי מערכות החירום במועצה.מבקש לאתר ברשות מתנדב .ג

 סיכום ראש הרשות .1

טרם התאמנו השנה עוד לפני תרגיל ר שאיש לאמן את כלל המכלולים  .א
 נקודת מפנה )מידע לציבור, טיפול באוכלוסיה, כ"א וכספים(.

האמצעים והעזרים הנדרשים בחמ"ל ברמת יש לוודא הימצאות כל  .ב
 מכלול, באחריות מנהלי מכלולים.

תתקיימנה פגישות בחמ"ל, במטרה להציג את היערכות כל מכלול לתרגיל,  .ג
 בהשתתפות ראש המועצה ומנהל המכלול.

 יש לחלק לכלל גורמי החירום במועצה מכשירי קשר ברשת היישובית. .ד
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 יש להציף פערים בהיערכות לכלל חברי הפורום על מנת להביא לפתרונות. .ה

תוקף במוכנות המועצה, לאור ההסלמה באיום, התרגיל מקבל משנה  .ו
 והזדמנות לחזק ולשפר את תפקוד המכלולים למתן שירותים בחירום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתקים:
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

 מבקר המועצה המקומית כפר שמריהו
 מפקד - מחוז דן -פקע"ר 
 רע"ן אוכלוסייה. –דן מחוז  –פקע"ר 

 תחנת גלילותמפקד  –משטרת ישראל 

 

 דרור אלוני

 ראש המועצה המקומית
 ויו"ר וועדת מל"ח

 כפר שמריהו
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