
 
 

 71.2.7.92-עד לועדת מל"ח ות וסיכום ישיב
 
 

 רמ"ט מל"ח  –מר יעקב בקימר  :חברי הוועדה
  מ"מ רמ"ט                      

 קב"ט עומר ומרכז הועדה 
 (קמב"צקצין המבצעים )

 נציג משטרת ישראל )מ"י(
 נציג פיקוד העורף/מפקד יחידת הקישור לרשות המקומית )יקל"ר( עומר

 ח אדםראש מכלול כו
 ראש מכלול הסברה 

 דובר המועצה 
 ראש מכלול הנדסה
 ראש מכלול חינוך 

 מנהל השרות הפסיכולוגי   
 ראש מכלול אוכלוסיה

 מנהלת גני עומר
 

עם הכרזת מצב "מל"ח" )משק לשעת חירום(, ובהתאם להוראות החוק, הופעלה  :כללי
אש המועצה מר יו"ר הסטטוטורי של הוועדה, רהוועדת מל"ח היישובית. היות ו

פיני בדש מגויס למילואים, ממלא את מקומו, בדרך קבע, ראש מטה מל"ח 
בישוב. הוועדה מתכנסת מדי יום במרכז השליטה הישובי, או בהתאם לצורך. 

תמצית הפרוטוקולים, בנושאים הקשורים לפעולות מל"ח ביישוב, מתפרסמים 
 באתר זה.

 
 ת החוק ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.הוועדה פועלת בהתאם להוראו    - :עקרונות

 הוועדה יכולה להחמיר בהוראות, בהתאם לשיקול דעתה, אך לא להקל בהם.    -
הוועדה מורכבת מעובדי המועצה המקומית ומתנדבים המכוסים בהתאם  -

 לחוק הביטוח הלאומי.
ת המועצה המקומית יות פעילווכל עוד לא הוכרז מצב "מלחמה" נמשכ -

ל, למעט שינויים מתבקשים או שינויים בהוראת פיקוד ומוסדותיה כרגי
 העורף.

 היה ויוכרז מצב "מלחמה" יופעל מרכז השליטה באופן רציף. -
 

 פעולות
 . כל המקלטים הציבוריים בישוב נפתחו, נוקו והותאמו ליעודם   -    :והחלטות

 .המקלט  במרכז המסחרי הורחב והוצבו שלטי הכוונה אליו -
פר תושבים על ליקויים בשמיעת אזעקות "צבע אדום". התקבלו תלונות ממס -

. עם זאת, יש לזכור כי ידו-תלונות אלו הועברו לפיקוד העורף וטופלו על
שבע -לפעמים, ובעיקר בשעות הלילה, אנו שומעים אזעקות מאזורים בבאר

שאינם נוגעים לתושבי עומר. פיקוד העורף מפעיל, נסיונית, מערך הודעות 
מערכת הפעלה "אנדרואיד" המודיע על "צבע אדום" לסמארטפונים ב

  בהתאם למיקומו של המכשיר.



לבעלי  SMSנערכת פעילות להסדרת כריזה ומשלוח מידע לתושבים באמצעות  -
 טלפונים סלולריים.

אושרו פעילויות קייטנות, פעילויות ספורט ופעולות בידור בהתאם להנחיות  -
 התקהלות.פיקוד העורף, ובהתאם למגבלות התפוסה וה

בהתאם לבקשת המטה, נערך סיור עם נציגי פיקוד העורף ונציגי משרד  -
הבריאות במוסד השיקומי בגני עומר ושונו סדרי ההתגוננות במבנה, להגברת 

 המיגון למאושפזים.
שעות הפעילות בספריה המקומית )הנמצאת זמנית בקומה העליונה בבית  -

 למטרות החלפת ספרים בלבד. בכל יום, 00:11 – 00:11-המוסיקה( הוגבלו ל
מערך מל"ח היישובי במצב מלחמה סובל מחוסר חמור במתנדבים, במספר  -

רב של מקצועות )כגון: רפואה, הפעלת ציוד חילוץ, חשמל, כיבוי, סיוע 
, הפעלת מוצב השליטה( שיידרשו להפעלה בעיקר טעונת תמיכה לאוכלוסיה

 .ואם בכוננויות במשמרותאם 
 .נערך כנס מתנדבים -
-קיימות מגבלות משרד החינוך לגבי הפעלת מתנדבים מקרב תלמידי י"א ו -

  י"ב. מטפלים בהסדרת הנושא.
היו מספר נפילות רקטות בשטח המוניציפאלי של עומר, ובמקרה אחד נפצעו  -

שתי ילדות מה פזורה הבדווית. מוזכר לתושבים להשמע בקפדנות להוראות 
 פיקוד העורף במקרה של אזעקות.

 וועדת מל"ח יעודכנו ויופצו בהתאם לצורך. סיכומי -
 
 

 רמ"ט מל"ח בעומר –: יעקב בקימר מאשר
 
 
 
 
                         . 

 
 


