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 שלום רב
 
 

   ישיבת ועדת מל"ח ו תרחיש הייחוס לעומרסיכום ישיבת הכנה להצגת :   הנדון
   2019ראשונה                                                      

 
לבין  המחוזית, נערכה פגישה בין ועדת המל"ח 2019בינואר  8-ביום שלישי ה .1

 הוועדה המקומית של מו"מ עומר.

ך וללוות את הועדה המקומית בכתיבת המענה מטרת הפגישה: להדרי .2
-לתרחישי הייחוס לאישור ראש המועצה . הצגת המענה תתקיים  בתאריך 

, בהשתתפות, מפקד מחוז דרום פקע"ר, מנהל מחוז דרום 2019בפברואר  10
 רח"ל והוועדה המחוזית.

התייחסות רח"ל ופקע"ר הייתה לטיוטת המענה שנכתב ע"י הרשות  .3
 המקומית .

 ן התייחסות  רח"ל ודגשים להמשך:להל .4

יש לסכם בדחיפות את פורמט המענה למקרים/ אירועים מלחמתיים,  .א
 תוצאותיהם. 

   הפורמט שהוצג לגבי המענה לאירועים המשקיים מאושר. .ב
 
 



וכו', צריכים  11התייחסות הרשות להשפעות על האוכלוסייה שבע"מ  .ג
נפגעי חרדה, מפונים להיות ביחס לרשות ולא האירועים הארציים )כגון: 

 ומתפנים(.

 .13-18יש לבחון שוב את הרלוונטיות הטבלאות והשקפים בע"מ  .ד

מענה המכלולים צריך  להיות מפורט יותר ולהציג את האירוע, השפעתו  .ה
על המכלול ותוצאתו. המענה של המכלול צריך להיות חתך מחזיקי 

 התיקים, האמצעים שיש לרשות למענה, פער לסיוע נדרש.

 בעמודת הסיוע הנדרש יש לציין את המשרד הממשלתי האחראי לסיוע. .ו

מכלול מידע לציבור צריך לפרט במקרה של אירועים שונים מה ההודעות  .ז
שיופצו ואיך יופצו, דין ההודעות שמופצות לאירועי הרס אינו כדין אירוע 

 פגיעה במגדל המים.

ו על ידה, על הרשות לתת מענה או התייחסות לאירועים שונים שנכתב .ח
 מעובדי המועצה וכן קליטת מפונים וכו'. 50%כגון: העדר 

 
 

צוין שרח"ל ומשרדי הממשלה עוסקים בתכנית שתקבע את רמות השירות  .5
לאוכלוסייה בחירום והתכנית בסופו של דבר תהיה עד רמת הרשות 

המקומית, כך שהמענה בנושאים המשקיים בעתיד יתבסס על נושא רמות 
 השירות.

 פני הרשות שניתן להסתייע בח"מ בכל עת.הודגש ב .6
 
 
 
 

 התייחסות פקע"ר
 

 להתייחס ברמת השירותים, להמשך מתן שירותי חינוך גם בשעת חירום .
 
 
 

  התייחסות משרד הכלכלה
 

 לשקף במענה  התייחסות נציג משכ"ל לאירועים  .א

ו/או התייצבות עובדים מועטה , יש  –אם יהיה מחסור בכ"א בחירום  .ב
 חתך התפקידים שחסר ואיך זה משפיע על המקצועות .להתייחס ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מר יעקב בקימר –סיכום  יו"ר מל"ח 
 

 יש לפרוס את תוכנית האימונים , גם של הרשות וגם של המכלולים .1
 לבדוק מקום אלטרנטיבי למרכז ההפעלה .2
 מתנדבים : לקבל מראשי המכלולים דרישה למתנדבים בחתך מיקצועות . .3
 ום לקבורת נפטרים ולקבורת בעלי חייםיש לאתר מק .4
 לשריין מקום לקליטת מתנדבים .5
 ,מרכז דחק בחירום יהיה בבית בדפנה .6
החומר למוכנות לחירום חייב להיות ממוקד, מתומצת , בכוון של איום ומהו  .7

 המענה וכו'.
שלו  על תיקי החירום . לישיבה הבאה של  2כל ראש מכלול יעבור עם מספר  .8

 . 2גם מספרי  ועדת מל"ח יוזמנו
 

 
 דגשים של קב"ט עומר 

 
. ללמוד אותו ולעבוד  המענה לתרחיש הייחוסראשי המכלולים קיבלו את  .א

 איתו מול המקביל במשרד הממשלתי הרלוונטי .
 כל ראש מכלול יתקן את הליקוי על פי ההערות ויעביר לי  .ב

 ההערות  .  הקב"ט יעבוד מול כל ראש מכלול לתקן את הליקויים על פי  ג      
 שנשמעו .            

 על כולנו להיערך לתוכנית האימונים הבאה : .  ד      
 הצגת המענה לתרחיש הייחוס אצל ראש המועצה עם ראשי    - 10/02/19           

       .המכלולים                                 
 ., בלהבים  אימון מכלול אוכלוסייה – 05/03/19           
 אימון מכלול מידע לציבור , במיתר  . – 07/03/19           
 אימון מכלול הנדסה , בעומר . – 11/03/19           

  אימון רשותי  , לוועדת  המל"ח  הרשותית – 03/04/19           
 
 
 
 
 

 אישר : יעקב בקימר רשם : משה שוחט                                                                   
 
 
 

 מר פיני בדש –: ראש המועצה  העתק
 לנוכחים             
 תיק מל"ח               

 
 
 
 
 


