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 כ"ז סיון תשפ"ב

 2022יוני  26

 10:00שעה : 

 

 2022לשנת  2פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח מס.

 משתתפים :

עדי מעוז ,סמדר  ,אורנה ברדוגו , נירה פרידמן חיים נגר ,לאוניד פישל , ,חיים סופר ,ליאור בן טריה , ישראל גל 

 ,עדי מעוז ,מירית אלעד ,  ת , ,צבי לוין ,ששי דבורה ,נרי",גל דהן ק אפרת מועלם ,לילך טרבינוביץ, סויסה ,חן ארד

מנהלת מחלקת בתי ספר ,חיים נגר, ניצן צוריאל ,שי  ורד חנה ישעיהו, ,דודי מור ,הדס קרן , ישראל גל ,ציפי רוט ,

מלדה ,יוסי שושן ,סיון דדון ,גינדי , דוד עוזר מי אונו ,קובי ברכה ,שאול ברשן ,תומר שירי מי אונו עבודי ,נאור 

 .ורחל ליפשיץ  ,ניר סגן מפקד אנפה ,אסתר פיק ,מירב הדרי 

 דברי פתיחה 

והמוקד נמצאים בישורת האחרונה עד  המרה"פ, 2022לשנת  שנייההתכנסנו לוועדת מלח הדברי פתיחה – עדי מעוז

מי שמטפל בנושא רואי בן דוד .הציוד של המרה"פ כבר עומד מה שנשאר זה נושא המולטימדיה .מתוכנן ניהול  20/8

יורדת לזיקים לבצע תרגול של  14/7,יחידת הסאונד מתוכננת עד הקמה עד סוף החודש עם כל הממשקים החדשים 

 המקל לגדוד . כל בקעת אונו וכל נושא העברת

 הפיילוטכמו כן ממשיכים עם התקנת המצלמות העירוניות בספורטק ,שכונת שאול המלך וכניסת העיר  סיימנו את 

 תן לנו אפשרות לקבל את הדברים אונליין .יכל מערך המצלמות יעבור באופן אקטיבי וי

 עורף .נושא שמהווה אתגר גם לפיקוד ה חימוש מדוייק בזירההיום אנו דנים בנושא 

 מברך על המרה"פ  – חיים סופר

שמח שכל מנהלי האגפים נמצאים ומראים על רציניות .שמח שבשנה האחרונה ישנה ירידה במטחי  – ישראל גל

 הטילים למרות 
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 זאת צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש .

 הרצאה של סגן מפקד נפת גנים בנושא חימוש מדוייק בטילים 

מתאר את הנפילות של המטחים  2022מאי נפה מתאריך ההציג את עצמו סגן מפקד  – גניםנפת סגן מפקד  בני

 .ק"ג חומר נפץ להן הנזק שאמור לגרום נזק לא מועט  10-30כאשר המטחים יחסית קלים במרכז 

כאשר הרקטות /טילים מדויקים ועושים נזק ברמה  ,מתעצםהוא   החיזבאללהשל ארגון  קבצפון ישנו פרויקט הדיו

ם יכולישל הרש"ק בטילים והמשקלים  ,תשתיות חיוניות,מאגרי מים  אחרת הם מכוונים למתחמים ,בנין עירייה

 עשרות קילוגרמים . עד כדי  להיות גדולים

זה  ,ל התראותשבות מדובר על מטחים ברמה היומית על כמות נפילות בגזרת קריית אונו ביממה ועוד עשרות ר

, הרשות ומד"א אמורים לפעול  משרדי הממשלהובכוח שילובי של פיקוד העורף , מכלול האוכלוסייהתפקיד של 

 יחדיו .

מגיע  ,אחת ברקמהצריך לטפל  באירועיםכדי לטפל  ,"רעעם פק רשויות ביחד לובייהטיפול צריך להיות טיפול ש

לוקח  "רעמגיע פקלאחר מכן  , חות חרום וביטחון שנמצאים באזורמצוות הסע"ר העירוני או כו הכוח הראשוני

 וכן הלאה ... פיקוד על הזירה

רוע ) שוטר ,חבלן ,לעיתים ירוע ישלחו כוחות יכול להיות שיגיע כוח מצומצם ויוכל לטפל באייש לצין כי לא בכל א

 גם פיקוד העורף ( 

 איש ) פלוגה (  60-70 כוללת סד"כ ממוצע של רועילא אשר מוקפצת לזירתפלוגה 

  .לאירועים קלים עד בינוניים לתת מענה מגיעיםמכוחות פקע"ר אשר איש  20בערך  תקנית מונה מחלקה

איש פיקוד העורף בעבר לא מדויק ... ברגע האמת אנחנו נמצא את עצמנו לבד כל הכוחות ישלחו  – מעוז  עדי

 בסופו של דבר יהיה קשה לקבל כוחות א תקבל עזרה למקומות בהם האירוע יותר גדול עיריית קריית אונו ל

בקעת אונו ) גבעת שמואל  כל גזרת עלשל נפת גנים אחראי  852הינו שגדוד  סדר הכוחות – מפקד נפת גנים  סגן בינ

 .(אנשי חילוץ  200איש חלקם מנהלה  400,יהוד נתב"ג ואור יהודה  מגיעים 

לעיתים פעם אחת ביום  של טיל נפילה הייתה " חומותהשומר " -הגדוד בבריבוי אירועים לא בכל מקום נמצא את 

  .מגיעים למקום הסדירים כל הכוחותמה שראינו באירועים אלו שפעם ביומיים 

את שתגיע מחלקה ,חייבים לאמן יחדיו  הם רוב הסיכויים בבקעת אונו ) ריבוי נפילות(  אירועיםנהיה בריבוי  כאשר

יוקצו לרמה העירונית במרחב ברוב המקרים לאיגום משאבים וסיוע הדדי בין רשויות, פקדות מתאי שליטה ברמת ה

 .רוע חמור יותר נקבל תגבור יאיש עם ציוד במידה ויהיה א 20עם  מחלקה

,יש לצין כי יש לנו היכולת  של ראשי הקרב שלו ,מאז ההתנתקות אנו רואים כי החיזבאללה  מתעצם במשקלים

 אויב כן צריך לתרגל את התפיסה הזאת .למרות התעצמות ה
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 הערות משתתפים

 עדי מעוז – את תפקוד המכלולים האימון יתקיים במרה"פ  נבדוקאימון בדצמבר ומתוכנן להתקיים  •

 גל דהן פקע"ר – במרה"פ החדש אחרי שנקיים אימון הקמה ראשוני מתוכנן אימון סימולטור  •

  גל דהן -במרה"פ אימון ראשוני סימולטור עד שלא עושים תרגולאשר לעירייה לא מוכנים להפיקוד  •

 קיום אימון רשותי בסימולטור פקע"ר ברמלהרק אחרי ההקמה הראשוני בקשת הרשות לדחות את אימון  •

 .לכל עובדי העירייה לקיים אימון בסימולטורחיים סופר מתנגד ומבקש עד ספטמבר אוקטובר 

כמו כן חייב להיות שיתוף פעולה מהצד  ,רחיש הקיצון ולהערך לכךיש לראות את הת –דברי סיכום ישראל גל 

 השני חייבים סימולטור אנו נערכים פה עד תום באמצעות ראשי המכלולים המחלקות .

 בתרגול הייתה סמדר סויסה ,עדי מעוז ,מירית אלעד ,נירה פרידמן וחיים נגר ראוי שכולם יהיו 

 ף הפעולה .ומודים לכם על שית

 

 

 ע"ינכתב 

 עזר נעמי

 מזכירת ועדת מל"ח


