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 324751סימוכין: 
 לכבוד:   
 
 לוח תפוצה  

 

 הכנה לקראת תרגיל פינוי ישוב )שריפה(- סיכום ועדת מל"ח הנדון: 

 אילן שוורץ. - מאי כרמל, יקל"ר -קנ"ר שפלה,  '2, מספרי חברי ועדת מל"חבנוכחות: הישיבה התקיימה 

 .  תרגיל פינוי ישוב: בנושא התכנסה ועדת מל"ח  2017  אוקטובר   15בתאריך  .1

 "י קב"ט המועצהדברי פתיחה ע .2

  -נושאים שוטפים •

 , הכנה מוקדמת של מנהלי מכלולים בכל נושא  רהאווייש להיערך לאירוע מזג   -הנחיות והיערכות לחורף      

 וכ"ו.בתי ספר ,גני ילדים   ,מרזבים, גיזום,המפגעים, מקלטים       

 .רהאוויתנאי מזג  עפ"י יש לנהוג בזהירות  -נהיגה זהירה      

 30.11.2017 -תרגיל פינוי ישוב •

 פינוי ישוב) משמר דוד( -המועצה תקיים תרגיל  חירום  30.11.2017בתאריך 

עלי התפקידים ב , כל של מנהלי המכלולים 1-2משתתפים בתרגיל כלל מטה החירום הרשותי כולל מס ' 

 .ח"י של הישוב משמר דודצחברי ובמוטה המועצה , 

 הפעלת מטה החירום הרשותי – 19:00ההפעלה עד השעה  מרכז ב 16:00הפעילות תחל בשעה 

 יציאה למשמר דוד כלל מנהלי המכלולים והמטה. 19:00 

 רוע.ישארו נציגי המכלולים במרכז ההפעלה, לטובל המשך ניהול האיבשעה זו י

 לתרגיל: לו"זצ"ב מ

 במרכז הפעלההתכנסות  – 16:00-16:30
 + קב"טצהעראש המו-דברי פתיחה     16:30-16:45
 קב"ט המועצה -מעבר על תפיסת ההפעלה של המועצה והצגת סיפור המעשה לתרגיל 16:45-17:30
 פתיחת לשכות מידע -(תחילת תרגיל אירוע פינוי ישוב בשל שריפה) משמר דוד  17:30-19:30
 פתיחת חפ"ק רשותי -הערכת מצב במשמר דוד 19:30-20:00
 הערכת מצב וסיכום תרגיל במשמר דוד 20:00-21:00

 דגשים: .3

 השתתפות כלל בעלי התפקידים בחירום. •

 .ולוודא התייצבותם בתרגיל לתדרך את כלל העובדים הרלוונטים  מצופה מכל מנהל מכלול •

 בדיקת תיק מכלול ועדכונו על פי הצורך. •

 בברכה,                                                                                                     
 

 רחל בוקובזה                                                          
 מזכירת מחלקת בטחון                                                           

 
 העתקים:

 פטר וייס, ראש המועצה
 נוכחים                   
 תיק חירום                   


