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 "ז אדר ב תשפ"בי

 2022מרץ  20

 10:00שעה : 

 

 2022לשנת  1פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח מס.

 משתתפים :

ן נירה פרידמן ,מיכל כה,לאוניד פישל ,ישראל גל ,רון מלכה ,ירון יעקובי ,חיים סופר ,ליאור בן טריה ,שרון רוזנטל ,חיים נגר 

,גל  אפרת מועלם ,שמעון דנוך , מיכל קרני ,לילך טרבינוביץ, ,עדי מעוז ,סמדר סויסה ,חן ארד , ,אורנה ברדוגו ,מיכל רוזנשיין 

צביה ) ,ציפי רוט ,תמיר אבני ,עדי מעוז ,רון מלכה ,ישראל גל  מירית אלעד , מיכל לנדמן, דהן קרנ"ית , ,צבי לוין ,ששי דבורה ,

מוקד( ,טל שחר ,רוני נאמן ,עופר חליפה ,מיכל רוזנשיין ,דודי מור ,הדס קרן ,יבגני ,חנה ישעיהו ,ירון יעקובי ,ורד מנהלת 

 מחלקת בתי ספר ,חיים נגר ,זקלין וחיים סופר .

 דברי פתיחה 

ם מס' אימוני הכנה לקראת רעידת האדמה אנו מתחילי 2022התכנסנו לוועדת מלח הראשונה לשנת דברי פתיחה – עדי מעוז

 חנן זידרמן ,תמיר אבני  : םלקמב"צייש לציין כי אגף הביטחון מקבל את כל האירועים דרך המוקד בודק ומעביר לתא המבצעים 

 פינקלשטייןטלי  נעמי עזר , ולמזכירות הועדה 

 ויחידת חילוץ  קבנוסף אושרו התב"רים לרכישת חפ"

 קובי ברכה –יש יו"ר פס"ח  האוכלוסיימכלול 

 יוסי שושן . –מתחתו יש את התר"ח 

נעשתה שיחה עם יו"ר זק"א תפיסת ההפעלה השתנתה הם מעדיפים לרכז בהיכל ספורט בשבוע הבא תערך בדיקה על אולם 

 .יעקב כהן והציינין אשר המוטו שלהם הינו להביא את החללים לשם 

 מקום כדי לשים את כל הציוד .כל האחראיות הינה על זק"א . זק"א יקבל 

 הצופים הישן מקווה שעד סוף מאי כל הציוד יכנס למרה"פ יוני נתחיל לעבוד כבר שם . ןלבניימרה"פ החדש נמצא מתחת 
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 פרטני ואח"כ תשלח לכולם .שיפוצים פרטניים יעברו באופן 

 שבו ישבו מחזיקי התיקים . Tר עם שולחן לכל אחד יהיה מחשב אישי כל אחד יוכל לפנות לרפרטואר  ,לכל מכלול יש חד

 –חיים סופר 

אנו נכנסים לפעילות שגרתית וועדת מל"ח שמטרתה הינה לפקח על כל הפעילות בזמן חרום .אנו פועלים בימים רגילים אך 

 לחרום כמו בשותף . ךחייבים להיער

 מברך על כל הפורום שהגיעו לוועדה .– ישראל גל

אנו נמצאים בכמה שעות שמכינים אותנו להתנהלות טובה יותר ולהכין את עצמנו לכל תרחיש , הועדה מתכנסת פעם ראשונה 

 פעמים בשנה מקווה שבקרוב נתכנס במרה"פ . 4מתוך 

 נהלות התושבים שהם מודרכים בזמן אמת .התשבו מראה את  יט-בסיהוצג סרטו המחשה של תושבים  –קארין פיקוד העורף 

  5.4ידת אדמה בגזרתנו בעוצמה של אנו צופים לרע

הרוגים /פצועים ,בכל שטח הארץ כשיש מבנים מסוכנים אנו אמורים לתת  7000-כשמדברים על רעידת אדמה מדברים על כ

 בית ,מחסור במים ותרופות ,תפקוד נמוך של שרותי הרפואה . ילזה מענה בנוסף לקריסת תשתיות ,פליטי ועיקור

.המענה באירוע בשגרה אין לדעת מתי זה יקרה .היקף האירוע והנזק מחייבים ריכוז משאבים לאומיים וצה"לים  כאשר מדובר

ם לביצוע פעולות הצלת חיים ,חילוץ מהרס ופינוי נפגעים הוא ילאירוע נבנה מתוך ראייה כוללת של הנזקים כאשר חלון הזמנ

 .מצומצם לעמת משך הזמן לגיוס כוחות והיקף נזק נרחב 

 תפקיד הגופים במענה לאירוע 

 עדוף אתרים לטיפול מתן מענה לוגיסטי לרשויות מקומיות משימת חילוץ ות סיוע לנפגעי רע"ד –צה"ל 

 ה ,הערכות וקליטה והובלה של משלוחות חירום יפיקוד ושליטה ,התרעה ,הסברה והנחיית האוכלוסי –פקע"ר 

 ת תמונת מצ"ב לאומית מתכללת וקביעת סדרי עדיפות לאומיים ביעבעורף ,קתיאום מאמצי הטיפול הלאומיים  –רח"ל 

ה בתיאום עם יחתירה להמשך תפקוד המערכות השלטוניות ,הפצת מידע והנחיות לאוכלוסי–משרדי ממשלה ורשויות מקומיות 

 הגוף הפוקד על האירוע .

קליטת אוכלוסייה חסרת קורת גג בהתאם להחלטת ממשלה ותוכנית לאומית ,יצירת תמונת מצב  -) משרד הפנים ( פס"ח

 חללים וחסרי קורת גג .
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הרשות צריכה לנפות מבנים מסוכנים לגייס מתנדבים והכשרתם ,למצוא דרכי התקשרות ואופן מסרים בזמן אמת ,הקמת 

 אדמה ,תפיסת הפעלה בעת רעידת אדמה והטמעת מערכת תרועה בקרב התושבים .מכלולים ,אימון בתרחיש רעידת 

 יש לבדוק כמה זמן לוקח לעובדים להגיע ליעד ,באיזו רמה אנחנו יכולים להעביר מידה להורים .

 כל הפרטים לתושבים  ויינתניש להקים אתר שבו 

 איך מתנהלים ברגע שהתקשורת נופלת .

 אדמה . הצופר נותן התראה בעת רעידת

 *המסר העיקרי הינו שכל אחד ידע את תפקידו וילמד אותו 

יש מערכת בבתי הספר )נופר( ויש ברמטים שהם כעט אינם מחוברים הצפי עד אפריל שהמערכת תהיה אחידה בעת -עדי מעוז

 יופעל הצופר . 5.4רעידת אדמה בגובה של 

 יית הצופרים .הוגשו תכוניות להקמת הצופר ביעקב כהן מחר דנים על כל סוג

במקרה של רעידת אדמה אנחנו נמצאים במקום טוב לאורך מישור החוף יש קרקע נוזלית מה זה משליך עלינו ? אין  – צבי לוין

 לקארין מענה תבדו ותחזור עם תשובות .

 .פקחים  2סמדר סויסה מנהלת מחלקת חרום לא מחסנאית ואינה פותחת מקלטים לשם כך יש –יובהר ויודגש 

 –לסיכום 

 חשוב לאמן את המכלולים –ישראל 

 

 

 

 נכתב ע"י

 נעמיעזר 

 מזכירת ועדת מל"ח


