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   2019(דצמבר )סיכום תרגיל מרה"פ  - 4וועדת מל"ח  הנדון:
 

 

 מרה"פ )מרכז הפעלה(, בהשתתפות:נערך תרגיל  2019בדצמבר   23בתאריך  .1
 רמ"ט. -דני אבימאיר  •
 .מנכ"ל ומ"מ גזבר -גרשון טוסק   •

 יקל"ר.  -יגאל טוריסקי  •
 .ר' מכלול מידע לציבור -יוקי גניגר   •

 מכלול מידע לציבור. -אניק זלביק  •
 מכלול מידע לציבור.  -צביה ורנר  •

 מכלול מידע לציבור  -עדי גולן   •
 .הר' מכלול אוכלוסיי -אילה ברטור  •
 מכלול אוכלוסייה. - ד"ר בוב צ'רניק •

 מכלול אוכלוסייה.  -ליטל גבריאלי  •
 ר' מכלול חינוך.  -אדוה חלפון  •

 ., תפעול ולוגיסטיקהר' מכלול הנדסה -אינג' דיויד ברייטבורד  •
 הנדסה, תפעול ולוגיסטיקה. מכלול  -אתי אנקורי  •
 תפעול ולוגיסטיקה. הנדסה, מכלול  -אלעד אברמוביץ  •
 הנדסה, תפעול ולוגיסטיקה. מכלול  -ליאור גולן  •

 )אגודת המים(. הנדסה, תפעול ולוגיסטיקהמכלול  -רמי ניומן  •
 מכלול הנדסה, תפעול ולוגיסטיקה )אגודת המים(. -גדעון כהן  •
 מכלול הנדסה, תפעול ולוגיסטיקה )אגודת המים(. -אבנר עמרני  •

 מיחשוב.  -יגאל הראל  •
 מבצעים.  - מעיין סימוןמיכל  •
 משקיף. -חיים בנימני  •
 משקיף. -מיקי וייס  •

 
 

 תרחיש התרגיל היה אירוע נפילת טיל במתחם בית הספר/ גנים  כאירוע ראשי ופגיעה כאירוע מישני. .2
 
 

 לפני תחילת התרגיל בוצע רענון למשתתפים הנושאים הבאים:  .3
 

 בעלי התפקידים בשולחן המרכזי. .א
הרשות המקומית בחירום )טיפול באוכלוסייה, סיוע כמענה לאירוע ורציפות עיקרי תפקיד  .ב

 תפקודית(.
 תמונת מצב ופירוט המקורות ליצירת תמונת המצב. .ג
 הערכת מצב )עובדות, משמעויות והמלצות(.  .ד
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 שיפור המוכנות והכשירות בטיפול באירוע חירום. : מטרת התרגיל .4
 
 

 : תרגילאשר נקבעו להנדרשים הישגים ה .5
 

שיפור מיומנות הרשות למתן מענה ולרציפות התפקוד במצב חירום, באמצעות עבודת מטה  .א
 סדורה.

הידע המקצועי והמיומנות בכל הכרוך לתהליכי זרימת המידע בתוך המכלולים העמקת  .ב
 . וביניהם

 שליטה באירוע בשטח.  .ג
 
 

 הנושאים המרכזיים לתרגול היו:  .6
 

 (.ולחן המרכזי, עבודה בתוך ובין מכלוליםאופן זרימת המידע ונוהלי הדיווח )עבודת הש .א
וביצוע הערכת מצב )מיקוד מנהלי מכלולים על הצגת: עובדות, משמעויות,  בניית תמונת מצב  .ב

 המלצות(. 
 טיפול באירוע חירום )שטח(.  .ג

 
 

 במהלך התרגילם הופקו מספר לקחים לשיפור וכן מספר נקודות לשימור. .7
 

 
 

פעולה, בכל הכרוך לטיפול באירוע נפילת הטיל במתחם בית הספר / במהלך התרגיל נבחנו מספר דרכי  .8
והעברת   605גנים, כגון: פינוי התלמידים לבית וייל, ביצוע חסימות, הפעלת יח' החילוץ ויח' המתנדבים  

 הודעות להורי התלמידים בקבוצות הוואטסאפ השונות.
 
  

   כז ההפעלה תוך יישום הלקחים לשיפור. בכל הכרוך לשיפור המוכנות של מרייקבע לו"ז להמשך טיפול  .9

   

                                       מי שנטל חלק בתרגיל.תודה לכל    .10

 

 בכבוד רב                                                                                                                                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סרג' קורשיא

 ראש המועצה המקומית
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