המועצה המקומית כפר שמריהו
ראש המועצה

 49ביולי 4480
י"א בתמוז תשע"ד

לכבוד
שלום רב,

הנדון :וועדת מל"ח – סיכום עדכון "צוק איתן"
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.0

.0

מבצע "צוק איתן" נמשך.
ביום רביעי ,49.40.80 ,בשעה  49:04ערכנו ישיבה של וועדת מל"ח יישובית עם
נציגים מפיקוד העורף.
עדכון מהיממה החולפת:
 .0.8כפר שמריהו במצב שגרה עם מוכנות למעבר מהיר לחרום.
 .0.4ביה"ס של הקיץ והקייטנות פעלו כרגיל.
 .0.0שבט ני"ר ממשיך בהכנות למחנה קיץ
 .0.0שעת התקפה – הפיקוד על אירועי חרום הועבר לצה"ל.
 .0.9בקרה על השערים הוקדמה לשעה .44:44
 .0.1בשעה  44:44נשמעה צפירה .לא הייתה כל נפילה בכפר או בקרבתו.
 .0.0מוקד המועצה גם אחרי שעות הפעילות פועל מהמשרד ומאויש ע"י עובד/ת
שלנו ונציג מפקע"ר.
 .0.1מקלטים ציבוריים פתוחים.
 .0.9הועברו הודעות לתושבים בדואר אלק' ,בהודעות טקסט והודעה קולית
מוקלטת.
הנחיות ליממה הקרובה:
 .0.8מצב שגרה .עלנו לאפשר ולעודד אנשים לצאת לעבודה ,לשלוח ילדים
לקייטנות ולצמצם במגבלות.
 .0.4מגבלה יחידה לקייטנות – יש להימצא בטווח  94שניות ממרחב מוגן.
 .0.0פתיחת מקלטים:
 .0.0.8המקלט הציבורי בבית הכנסת פתוח .יש הסדרת שילוט ותאורה.
אחריות קב"ט המועצה.
 .0.0.4הממ"דים באשכול גני הילדים פתוחים .הקב"ט יתדרך את סייר
הלילה לבדוק אם מגיעים אנשים ולמנוע כניסה שלא לצורך
התגוננות.
 .0.0.0המקלט הקטן בבית הספר יישאר פתוח עבור משתמשי מגרש הכט-
רגל.
 .0.0על מנהלי המכלולים לוודא עדכון תיקי חרום ולוודא זמינותם בחמ"ל.
 .0.9על בעלי התפקידים להיות ערוכים למעבר להפעלה מהחמ"ל ולהגיע עם
מחשב אישי ,שכפ"ץ ,קסדה ומטען תואם לטלפון הסלולרי
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 .0.1תדרוך אנשי המוקד מידע לציבור:
 .0.1.8נושא המידע לתושב הינו קריטי בעת אירוע.
 .0.1.4הערב בשעה  81:44יתקיים באולם רכטר תדרוך וריענון לצוות מוקד
החרום ע"י מנהל המוקד בסיוע צוות היקל"ר.
 .0.0טיפול בקשישים:
 .0.0.8בכדי להיות ערוכים מראש ולהפחית חרדות ,יבוצע ביקור אצל
קשישים בעלי מוגבלות.
 .0.0.4מנהלת שירותי הרווחה ,אילה ברטור ,תבקר קשישים בבתיהם
לוודא שהדברים בשליטה.
 .0.0.0אילה תרכז את הביקורים בדו"ח כתוב.
 .0.1קליטת מפונים מישובים מותקפים:
 .0.1.8העברנו נכונות למוקד ערבות הדדית.
 .0.1.4נכון לדיון הבקר לא היו פניות.
 .0.1.0נמשיך להיות ערוכים ומוכנים לקלוט מפונים להתרגעות ו/או מפוני
הרס.
 .0.9מוקד הפעלה:
 .0.9.8נכון לרגע זה אין צורך לפעול מתוך החמ"ל – מוקד ההפעלה בחרום.
 .0.9.4מאתמול ועד להודעה חדשה מוקד המועצה ,אחרי שעות הפעילות,
יאויש על ידי עובד הרשות וקצינ/ה מפקע"ר משולחן הקבלה.
 .0.9.0המוקדנים יצוידו בדף מידע שאלות ותשובות וברשימת טלפונים
להפעלת וועדת מל"ח .אחריות יוספה.
 .0.84תקשורת:
.0.84.8אנו בפערים בתחום ההערכות:
 .0.84.8.8ברק כתום  -אין הק"ש ואין תדרי עבודה עם כוחות חרום
חבירים :משטרה ,כב"ה ומד"א .הנושא הועבר לטיפול
רח"ל.
 .0.84.8.4אין אנטנה למ"ק "ברק כתום" – הסדרה באחריות
הקב"ט.
.0.84.4קליטת מ"ק מוטורולה:
 .0.84.4.8המועצה רכשה  44מכשירי קשר.
 .0.84.4.4יש להכשיר במהירות האפשרית את כל ציוד הקשר
ולהביאו לרמה מבצעית – .אחריות קב"ט.
 .0.84.4.0יש תת עדיפות לאספקת מכשירי קשר ליחידת החילוץ.
 .0.88יחידת החילוץ:
.0.88.8שליש מהמתנדבים הוכשרו לשימוש בציוד החדש.
.0.88.4אנו פועלים לקידום אספקת אפודי מגן ,באמצעות רח"ל.
.0.88.0אנו פועלים עם רח"ל לאספקת גרור תאורה.
 .0.84הערב צפויה לוויה קטנה בשעה  .81:44משה לוי תודרך לגבי הנחיות
התנהגות במקרה של אזעקה.
 .0.80ביום שישי בערב צפוי אירוע בבית סניור של כ 944-איש – פרלמנט העמק.
נכון לרגע זה ,יתבצע.
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 .9סיכום:
 .9.8אנו צפויים למצב מיוחד למשך מספר שבועות .יש להצטייד באורך נשימה.
 .9.4על עובדי המועצה והמתנדבים לספק תחושת זמינות ,שליטה ורוגע.
 .9.0אנו מהווים חזית לנושא החוסן הלאומי .זו חזית משמעותית ,המאפשרת
לצה"ל לפעול ללא לחץ זמן.
 .9.0מוכנות ונכונות:
 .9.0.8מבקש מכל בעלי התפקידים להיות קשובים ,זמינים ויזמים.
 .9.0.4בעת הפעלה ,האיכות תלויה בכל אחת ואחד .יש גלות אחריות
אישית וקולקטיבית.
 .9.9צוות היקל"ר ואנשי פקע"ר הינם חלק בלתי נפרד מאתנו ויש לספק להם
את צורכיהם.
 .9.1תודה לפיקוד העורף על הזמינות וההשתתפות.

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

תפוצה:
חברי וועדת מל"ח
מנהלי מחלקות
נציגי פקע"ר.
רח"ל – משה חגבי
חברי המועצה המקומית
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