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 225402סימוכין: 
 :לכבוד  
 לוח תפוצה  

 15.1029.מיום     הכנה לתרגיל חירום ישיבת סיכום הנדון:                           

 : הנושאים שנדונו עיקרי להלן  .1
ף ורשות , , יתקיים תרגיל חירום רשותי בהשתתפות פיקוד העור2015בנובמבר  5ביום חמישי ,  •

 משעות הבוקר עד שעות הערב. החירום הלאומית
 : , המועצה נמדדת במוכנותה לחירום בתרגיל זהחשוב לתת את מלוא הרצינות,   •
 רענון פק"לים במכלולים, לוודא שרשימות אנשי קשר עדכניות וכ"ו. – נקודות חשובות •
 בחדר ההפעלה. : מערכות המחשוב ולוחות עזרי שליטה עובדים ומעודכניםיש לוודא כי •

 הופץ לכל בעלי התפקידים.לו"ז ליום התרגיל: •
מח"ז  ,ר' רח"ל במרכז  ההפעלה בראשות ראש המועצה, 10:00בשעה  -טקס פתיחת מרכז הפעלה •

 הנהלת המועצה , מנהלי מכלולים. ,פקע"ר
 תדריך לבעלי התפקידים בחירום.יבצע קב"ט המועצה   11:00:בשעה דריך לתרגיל ת  •
 .(תמונת מצ"ב) עם מנהלי מכלולים , לאחר קבלת התמ"צ 13:00: בשעה  תחילת תרגיל •
 .14:00: בבית ספר שלהבת בנות: בשעה תרגיל  מתקן קליטה •
 :דרגיםמ 3קיימים  •

 מנהלי מכלולים    – 1מדרג  
 חדר ההפעלה כל מכלול במקומו. איוש  , 2מס'    –  2מדרג  
 תערבות וכ"ו).צוותי שטח ( קליטה , חפ"ק, צוות ה    – 3מדרג  

 
במשמר דוד ובחולדה, כולל תרגיל חלוקת מים  18:15שעה בתרגיל צח"י( צוות חירום ישובי) יחל  •

 ופתיחת חפ"ק.
 דגשים לתרגיל •

' 2יתכן ומנהלי מכלולים ידרשו לבצע משימה מחוץ למרה"פ ולכן שימו לב כי מס   
 במקומו. קדידרש להחליף את מנהל המכלול ולתפ

 -יש לוודא כי ההודעה ( ראש המועצה) הנצורה מעודכנת -תרגול דוברות -דוברות 
 חיים אלטמן.

יש להודיע בכל דרך לישובים ולעובדי המועצה על קיום תרגיל ביום  -הודעה לציבור 
 זה (פייס  ניוזלטר, מיילים וכו')

 
 

 העתקים,
 חברי ועדת מל"ח

 של מנהלי מכלולים 2מספר 
 
 

 בברכה,                                                                            
 רחל בוקובזה                                                                           

 מזכירת מחלקת בטחון                                                                            


