
ראש המועצה   -בראשות יו"ר מטה מל"ח יישובי 2218.10.סיכום ועדת מל"ח ופס"ח מתאריך 

 לין קפלן

 : משתתפים

 .מונד-סא"ל גדעון בר חמא יקל"ר תלפיקוד העורף: 

 ממונה חירום ופס"ח, מחוז מרכז. -רן אלון -משרד הפנים

מזכיר המועצה, ראשי המיכלולים  -דדי דהןראש המועצה,   -לין קפלן  מונד:-מועצה מקומית תל

 וסגניהם.

ראש מכלול  -איציק הרפז רמ"ט מל"ח יישובי, -ד"ר אבי אברג'ל -מתנדבי מטה המל"ח היישובי

 , גיל חן, שמעון ליסטמן, שי סגל ויונתן סנצ'יק.פס"ח

 עיקרי הנושאים שנידונו: 

 ויו"ר מל"ח לין קפלןראש המועצה 

ציינה את החשיבות בהיערכות לחירום בעת שגרה ואת העובדה שזו הפעם הראשונה שהועדה  .1

 מתכנסת בהרכב מלא לאחר שנים. 

ויכולת המענה, מהירותו המועצה התמודדה עם שני תרחישי חירום  כניסתה לתפקיד מאז  .2

 עובדיה והתושבים המתנדבים.  -איכותו תלויים בהיערכות המוקדמת של המועצהו

ת ודהערכה על התפקוד שלנו בזמן מבצע "שומר חומות" קיבלה בשם המועצה תע כאות

 הערכה. 

ראש  פנייתהנושא הוסדר לאחר  -לעמק חפר במקום לאזור השרון מונד-של תלנושא השיוך  .3

  .לפיקוד העורףהמועצה 

שימוש ואחסון אופן הבקרוב ייחתם הסכם מול משרד הפנים על  -מחסני המועצה החדשים .4

 מונד תשמש מרכז חירום אזורי-חירום במחסני המועצה החדשים. אנו במטרה כי תליוד צ

משאבים כגון חתימה על ההסכם מול משרד הפנים יש משמעות וחשיבות רבה מבחינת ול

 ציוד, תקציבים וכו'. 

אחרי שנים של ביקורות המועצה קיבלה ציון כמעט טוב מאד,  -משהב"ט -רח"ל אגף ביקורת .5

ההערות שהתקבלו  .שאיפה כראש מועצה היא לקבל בביקורת הבאה טוב מאדפחות טובות. ה

 נמצאות בטיפול ורובן כבר יושמו. 

 אשר ישמש₪  100,000על סך במליאת המועצה אושר תב"ר לשם המשך ההיערכות לחירום  .6

עם  תרגיל משותף של המועצה ויחידת הסע"רלרכש ציוד עבור יחידת הסע"ר. בדצמבר יערך 

 פיקוד העורף. 

לעובדי המועצה,  -שלנולתפקידו לשיפור המוכנות ובמקביל לכל מי שעמל ותרם בנוסף  מודה .7

לד"ר  -וכמובן למתנדבים שפועל בהתנדבות איתנו גם בנושא הקורונה ליקל"ר גדעון בר חמא

מ"ט כרם ותרם רבות לקפיצת המדרגה בתחום מתפקד בהתנדבות מזה מספר שניאברג'יל ש

 , לשמעון חן מפקד יחידת הסע"רלאיציק הרפז שנכנס לתפקיד ראש מכלול פסח ,מל"ח

ויונתן סנצ'יק שיצטרפו  שי סגל,, שמעון ליסטמן ,ולתושבים המתנדבים הנוספים גיל חן

על מתנדבים גם  ובחירום נסתמך קטנה יש לנו מועצה  .םלמכלולים ויתרמו מכשרונם ונסיונ

 מקרב היישוב.



 אבי אברג'ילרמ"ט מל"ח ד"ר 

מונד בדגש על ירי טילים, קליטת -הציג את תרחישי הייחוס השונים למצבי חירום בתל .1

אוכלוסיות מפונות ורעידת אדמה כמו גם את היערכות היישוב לאיומים אלה וציין את הציון 

הישגי הביקורת הם התקדמות עצומה  הגבוה בביקורות מל"ח ופס"ח שהתקיימו לאחרונה.

 עבר ביישוב.ביחס לציוני ה

מונד כנראה תאלץ -הנחת היסוד במצב חירום צריכה להיות "אם אין אני לי מי לי". תל

 להתמודד לבד וללא קבלת סיוע מבחוץ.

. בהיבטי הסברה לתושבים ולקחיו בהיבט המקומי הוצג סיכום המבצע -מבצע "שומר חומות" .2

 .ולחנך על "הכי מוגן שיש" " בתחום המיגון. נדרש ללמדאין שחור או לבןחשוב להדגיש כי "

 מהתושבים יש מיגון תקני, מדובר באחוז גבוה מאד יחסית לאחוז הארצי. 87%-ל

   -הנושא עלה במהלך המבצע -שימוש במרחבים גדולים כמרחבים מוגנים .3

 .האודיטוריום ב"רבין" לא אושר על ידי פיקוד העורף .א

ס מטעם דנמהוו"ד ממתינים לח -חניון תת קרקעי במרכז המסחרי ברחוב הדקל .ב

 פיקוד העורף.

יש יה החדשה שבבנ. הצפירה מיועדת למי ששוהה ברחובפערי צפירה. אין  -פערי צפירה .4

עזר בעזרים יהאיטום מצוין, שאוטם גם רעשים. תושבים שנמצאים בבתים נדרשים ל

 . משלימים כגון רדיו/טלוויזיה/אפליקציה

 .שנים 100-רעידה משמעותית אחת לסטוריה מראה שבאזורנו מתרחשת ההי -רעידת אדמה .5

 ., כך שזו לא שאלה של אם אלא של מתי1927היתה ב האחרונה

האחריות היא של מעיינות  -ישנן נקודות חלוקה קבועות מראש -אספקת מים במצב חירום .6

 ע עימם פגישה להצגת הנושא בהרחבה. , תיקבהשרון

  גדעון בר חמאיקל"ר סגן אלוף במיל' 

מגיפת הקורונה, דיבר על שיתופי הפעולה מול פיקוד הציג את נושא הערכות הישוב מול  .1

העורף ומשרד הבריאות וציין לשבח את ההערכות וההתנהלות המועצה והעומדת בראשה 

 .בימים שהישוב היה צבוע שבועות באדום וההתגייסות של התושבים בתקופות חירום

יש תרומה גדולה  חירום עלשמה את הפוקוס  לעובדה שראש המועצה -היערכות לחירום .2

 להתקדמות הישוב בשנה האחרונה ולעבודה המשמעותית שנעשית. 

תפקיד, צריך מכירים ויודעים את ה 1המוכנות של כל ראשי המכלולים היא טובה, מספרי 

עכשיו לעבור לסגניהם. מודה לכל העובדים והמתנדבים הנרתמים בנוסף לתפקידיהם. חשוב 

לשלב את ההיערכות לחירום גם לצד העבודה השוטפת. מערכת שוע"ל של פיקוד להמשיך 

 העורף שתוטמע בסוף השנה תסייע לקדם את הנושא משמעותית.

 משרד הפניםבופס"ח חירום מנהל - רן אלון

 2-נגזרת שניה  של מחסור בחשמל בוסיף לתרחישי הייחוס מבקש לה -היערכות לחירום .1

 יך לחשוב עליו ולתת עליו את הדעת. שצר הינו נושא חיצוניהתרחישים. היעדר סיוע 

ארצי שייתן מונד יאוחסן ציוד חירום -מחסני המועצה החדשים של תלב -מחסני המועצה .2

 המרחב הכפרי באזור.  פתרון קליטה לכל



על תרגיל לבצע ממליץ ילוץ שלהם יישב בחניית המחסנים. ר, שגדוד הח"סוכם עם פקהע

 יל קליטה עם מערכת קליטה ממוחשבת. בשבוע שעבר התחלנו תרג -ילדותקליטה נוסף בנוף 

הקרדיט מונד לעומת דוחות קודמים הוא מהפכה שלמה ו-מצבה של תל -דוחו"ת הביקורת .3

 לכולם על העבודה הקשה שנעשתה.

 דהןדדי  -מ"מ רמ"ט מל"ח מזכיר המועצה

מבקש לציין לטובה את דורית  .מודה לכולם על שיתוף הפעולה ועל ההערכות לביקורת .1

 נעשתה קפיצת מדרגה.שינדלר שסייעה בכתיבת והכנת כל נהלי המכלולים, בהחלט 

 המועצה. מבקש לקבוע להם סיור בחמ"ל מברך את חברי הועדה החדשים. .2

 צעדים להמשך

 תאריך יעד לביצוע אחריות משימה

 פערי שמיעת צופרים 

 

רים, יש שאין פעבבדיקה מול קצין הצופרים עלה  גלי

אפליקציות, רדיו להשתמש בעזרים משלימים )

הועברו ליקל"ר פרטי מיקומים באזורי . וכו'(

 נייה ופיתוח למיקום צופרים בעתיד. ב

אימון יחידת החילוץ של 

 פקהע"ר עם יחידת הסע"ר 

 בזיקים.  7.12נקבע אימון ל  גלי

 

סמכות הרשות על המקלטים 

 בבתים המשותפים

 2021סוף  דדי

השתלמויות מקצועיות לבעלי 
 התפקידים
 

ריכי הכשרות מפיקוד העורף סוף ממתינים לתא גלי 

2021. 

 שיפורי המיגון בגנ"י
 

נבחר יועץ שיכין המלצות וכתב כמויות במסגרת  גלי

 .הקיץשיפוצי 

 עד סוף החודש. גלי חיבור הגנרטור לגג המועצה 

פגישה עם מעיינות השרון 
 בנושא חירום מים 

 עד סוף השנה. גלי

סיור בחמ"ל לחברי הועדה 
 החדשים 

 עד סוף נובמבר גלי

 

 

 רשם: 
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