המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון

לכב'

 07בפברואר 2016
כ"ח בשבט ,תשע"ו

_________________
(חברי ועדת מל"ח והמשתתפים)

הנדון :ועדת מל"ח של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מתאריך07.02.16 -
 .1הועדה קיימה דיון ביום ד' ה 07.02.16-בשעה  19:00בחדר דיונים רכטר.
 .2בישיבה נכחו:
 .2.1דרור אלוני -ראש המועצה ויו"ר ועדת מל"ח
 .2.2אל"ם מיל' אמיר ספרנוביץ -מפקד נפת גלילות
 .2.3רס"ן מיל' יגאל טוריסקי -מפקד יקל"ר כפר שמריהו
 .2.4שי רז -חבר מועצה ומפקד יחידת החילוץ
 .2.5אילה ברטור – מנהלת מכלול אוכלוסייה
 .2.6יוספה כהן -רכזת קשרי קהילה ומידע לציבור
 .2.7בוב צ'רניק -פסיכולוג
 .2.8דר' יוקי גניגר – מנהל מכלול מידע לציבור
 .2.9יעקב נוימן – מנהל אגודת המים
 .2.10אבנר עמרני – אגודת המים
 .2.11אינג' פארס דאהר – מנהל מכלול הנדסה
 .2.12פנינה רבינוביץ – מנהלת בית וייל
 .2.13אילן דרור – נציג בריאות ,חבר ועדה
 .2.14רו"ח יעל לוי – גזברית ומזכירת המועצה  -ממונה כספים וכוח אדם
 .2.15יגאל רדה – קב"ט המועצה
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 .3יעדי המועצה לשנה"ע  – 2016הערכות לחירום – קב"ט המועצה:
 .3.1חיזוק מיומנויות של כלל בעלי התפקידים במכלולים השונים.
 .3.2הטמעת תרחיש הייחוס העדכני ,בניית המענה והפקת המשמעויות עד רמת
המכלול.
 .3.3היערכות לתרגילי מסגרות :תרגיל נפה (נובמבר/דצמבר " ,)2016עמידה
איתנה" (תרגיל ארצי בין ה .)18.9-22.9
 .3.4הקמה והטמעה של מערכת ה GISהרשותית ,בהובלת מהנדס המועצה.
 .3.5חיזוק הקשר מול גורמי החירום במרחב והרשויות הסמוכות.
 .3.6שילוב יחידת חילוץ כפר שמריהו רשפון בגרף האימונים השנתי.
 .4רס"ן מיל' יגאל טוריסקי – יקל"ר כפר שמריהו:
 .4.1מרכזי הכובד לשנת :2016
 .4.1.1שימור כשירות המכלולים לחירום ,הטמעת לקחי אימון הרשות
והמכלולים שבוצעו ב 2015-והיערכות לאימון נפה.
 .4.1.2עדכון איום הייחוס והטמעת תרחיש הייחוס במתאר מלחמה
לרשויות המקומיות ,בנוסף ייבדקו הנהלים של כל מכלול וציוד
החירום כמתחייב.
 .4.1.3שינוי ארגוני נפת גלילות המתרחבת  -על רקע ביטול מחוז (ברמה
הארצית) ,מצב שמוביל להגברת מאמץ מצד מכלולי החירום
לעצמיות יתר ,כולל שימת דגש על שיתופי פעולה עם רשויות
סמוכות.
 .4.2מחזוריות האימון  -תלת שנתית:
 – 2015 .4.2.1אימון דו-יומי
 – 2016 .4.2.2ייעודית משלימה (אימון מכלולים)
 – 2017 .4.2.3ביקורת משולבת
 .4.3מופעים מחוזיים שנת :2016
 .4.3.1כנס תכנית עבודה – 28.01
 .4.3.2כנס מנהלי מכלולי אוכלוסייה – 02.02
 .4.3.3תרגיל מוסדות חינוך – ( 15.02בקר התרגיל היקל"ר)
 .4.3.4כנס מנכ"לים – 24-25.02
 .4.3.5השתלמות רכזי מתנדבים ברשויות – 25.02
 .4.3.6כנס דוברים – 06.03
 .4.3.7קורס ממונה הג"א – 07-09.03
 .4.3.8שבוע חירום לאומי – ( 29.05 – 02.06תרגול משרדי ממשלה)
 .4.3.9כנס מנהלי מוקדים ודוברים – 14.11
 .4.3.10תרגיל "עמידה איתנה" – 18-22.9
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 .5אל"ם מיל' אמיר ספרנוביץ -מפקד נפת גלילות:
 .5.1הציג את השינוי הארגוני במחוז ושל הנפה והגדלת מוטת השליטה במרחב
לכיוון מזרח (כפר סבא ,רעננה ,וישובים נוספים) צפי – יולי .2016
 .5.2המועצה המקומית כפר שמריהו ,מבחינת היערכות לחירום ,מפגינה
עצמיות והשקעת משאבים במיוחד לשמירת הרצף התפקודי של הרשות
מול התושבים.
העצמאות נותנת לרשות יתרון סגולי גבוה וביכולתה אף לסייע לרשויות
סמוכות .חיזוק הקשר מול יחידת היקל"ר הינה נדרשת מאוד ובמיוחד על
רקע השינוי הארגוני .סיוע בין רשויות הינו מחויב המציאות ויש לשים דגש
בסוגיה זו.
 .5.3אימון הנפה המתוכנן לתאריך  8.6 - 6.6ידחה על רקע השינוי הארגוני
ומתוכנן להתבצע לקראת נובמבר/דצמבר .2016
 .5.4תיבדק האפשרות לשלב את יחידת החילוץ בתרגיל אשר יתקיים בנפת
שרון בין התאריכים  8.3 - 6.3או לחלופין במסגרת אימון נפה שיתקיים
לקראת סוף שנת .2016
 .5.5היקל"ר והקנ"ר יסייעו למועצה במסגרת האימונים הפנימיים היזומים על
פי הצורך.
 .6אינג' פארס דאהר – מנהל מכלול הנדסה -מערכת :GIS
 .6.1מערכת ה GISנתמכת על בסיס ה"שרת" של עיריית הרצליה.
 .6.2הוגדרו שני שכבות בתוך ה ,GISכמו כן בוצעה ישיבת מטה בהשתתפות
פיקוד העורף לצורך הגדרת כלל שכבות הנתונים מבחינת התשתיות התת
קרקעיות והעיליות כולל נתוני אוכלוסייה.
 .6.3מנהל הרכש והתקשורת מר עופר גורדון ידאג לעדכון הנתונים בחלוקה
לשכבות.
 .7סיכום ראש המועצה – מר דרור אלוני:
 .7.1האחריות שלנו איננה נגזרת מגרף האימונים הצה"לי .עלינו להיות ערוכים
ברמת מוכנות גבוהה ללא כל קשר לשינויים מבניים .זה נובע מחובתנו
כלפי התושבים.
 .7.2יבוצעו אימונים לכלל המכלולים באופן פרטני לצורך חיזוק המיומנויות
הנדרשות מכל מכלול בתחומו וזאת לא יאוחר מחודש מאי  .2016יש לשתף
באימונים את מירב האנשים והמתנדבים ולטעת בהם תחושת שייכות
וצורך.
 .7.3השינוי הארגוני אשר הוצג על ידי מפקד הנפה ובהמשך לאיום הייחוס
החדש והעדכני ,מצריך יצירת קשרי תאום ושיתופי פעולה מול הרשויות
במרחב החדש .מבקש ממפקד הנפה לזמן פגישת עבודה בנושא (איום
הייחוס והמענה) עם כלל ראשי הרשויות והמנבט"ים בנפה.
 .7.4קיימים פערים בתחום הקשר בחירום :חוסר במכשיר ברק כתום קבוע
בחמ"ל וטלפון לווייני .אנו פונים ומבקשים התערבות הדרג הצבאי
הממונה על מנת שהציוד יסופק ויותקן וכן יקבעו תרשימי קשר.
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.7.5
.7.6
.7.7
.7.8

.7.9

מבקש ממפקד הנפה ליזום פגישת עבודה בנושא תשתיות הדלק בכפר עם
הגורמים המקצועיים הרלוונטיים על מנת להיות מודעים כיצד לפעול
במידה ותהיה פגיעה בצנרת הדלק.
הקב"ט יתאם פגישה עם נציג משרד החוץ בהשתתפות נציג השגרירות
האמריקאית ,היקל"ר והקנ"ר בסוגית קשר בחירום עם הדיפלומטים
והשגרירים המתגוררים בכפר.
למועצת כפר שמריהו יכולת לסייע לרשויות בקליטת אוכלוסייה אחרת
באירועי חירום חריגים וכן סיוע על פי הצורך של יחידת החילוץ.
יתקיים אימון פנימי ,כולל המתנדבים ,בין התאריכים ה  8.6 - 6.6למרות
ביטול אימון הנפה וזאת על מנת לחזק את מערך החירום של המועצה
(כולל תרגיל חלוקת מים) .מתווה התרגיל (בסיוע היקל"ר  /קנ"ר) ומועד
קיומו יקבעו בישיבה מקדימה במהלך שיתקיים במהלך חודש מרץ.
מהנדס המועצה יעביר לו"ז עדכני בנושא מימוש והזנת הנתונים לשכבות
השונות במערכת ה ,LPRכולל הטמעת המערכת מול מכלולי החירום של
המועצה

בברכה,

דרור אלוני
יו"ר וועדת מל"ח
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

רשם  :יגאל רדה
העתקים :
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת מל"ח – כפר שמריהו
מפקד נפת גלילות – פקע"ר
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