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הנדון :כינוס ועדת מל"ח – פרוטוקול פגישה מס'  1מיום 28.03.2016

נוכחים  :אלון שסטר
עודד פלוט
מיה זליברבוש
אייל חגבי
נפתלי סיוון
רועי כוכבי
טל קליינר

-

ראש המועצה ויו"ר הישיבה.
מנכ"ל ורמ"ט חירום.
עו"ס צח"י חוסן .
קב"ט המועצה.
מטה אסטרטגי.
ק ,עורף חטיבה צפונית
קב"ט מוס"ח

חסרים :מיטל מורציאנו
ניר בן אשר

-

רח"ל מנהלת מרחב לכיש מחוז דרום
חבר מליאת מועצה

 .1סדר היום :
א .נוהל קליטה ( נוהל  – ) 24סטאטוס .
ב .פינוי בחירום – סטאטוס .
ג .הקמת תא כ"א ומודל חינוך .
ד .סיכום תרגילים בתפוגן וכפרית .

איבים ,אור הנר ,ארז ,ברור חיל ,גבים ,דורות ,יכיני ,כפר עזה ,נחל עוז ,מפלסים ,ניר עם ,רוחמה ,חוות שיקמים
SHAAR HANEGEV REGIONAL COUNCIL
מועצה אזורית שער הנגב
טל' Tel:08-6891548 :נייד 054-6755100 :פקס'DOAR NA CHOF 08-6891305 :
ד.נ .חוף אשקלון 78100
ASHKELON 78100
מחלקת ביטחון e.mail: eyal1063@walla.com : negev_me@netvision.net.il
:
www.sng.org.il

בס"ד
 16פברואר 2017
כ' שבט תשע"ז

 .2טל קליינר  -קב"ט מוס"ח ( נוהל : ) 24
א .במהלך השנה החולפת התקיימה השתלמות ע"י נציג משרד הפנים לנוהל 24
נוהל קליטה של  4%מסה"כ התושבים של המועצה .
ב .הוחלט  :שבית הספר יהיה המקום שבו ינוהל ( נוהל  ) 24סה"כ כ380 -
תושבים כמו כן בוצעה השתלמות לצוות המורים אשר יהיו אמורים לטפל
בתושבים בעת הקליטה .

 .3נפתלי סיון מטה אסטרטגי – פינוי בחירום :
א .תמונת מצב :אור הנר ומפלסים עדיין לא סגורים.
אור הנר – המלון דורש התחייבות מראש על קבלת הכסף .
מפלסים = המקום עדיין לא סגור .
 הערה :כמעט ברוב המקומות הקולטים מבקשים התחייבות כתובה מראש .
ב.

נפתלי מעביר בפגשה מסמך מרס"ן רויטל אשטמקר רמ"ד קליטה אוכלוסייה
( רצ"ב המכתב ) .

ג.

מהמכתב שהתקבל נושא זה צריך מאוד להדאיג אותנו ,המשמעות מכך שהדברים לא
סגורים וכדי לסגור אותם צריך התערבות של ראש המועצה /מנכ"ל .

ד.

החלטה  :להעביר לטיפול ראש המועצה ולשתף את ראשי המועצות הנוספים בעוטף .
להלן מספרי הטלפונים האחראים בנושא פינוי ישובים :
מס' הטלפון של מר' אלי רגב מנהל אגף וביטחון במשרד הפנים – .050-6215153
יוסי מועלם – מנהל אגף פס"ח ( פינוי סעד חללים ) – . 052-8108954
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 .4מיה זילברבוש – עו"ס חוסן – הקמת תא כ"א ומודל חינוך :
 .1התפנות קהילתית בחירום  -לכל היישובים יש שיבוץ למקום פינוי .נפתלי סיון הציג
תשובה רשמית מרויטל  ,רמ"ד פס"ח במשרד הפנים מטעם פיקוד העורף ,בו מצויין
כי.
 ניהול הסדרת הפינוי עבר למרכז המועצות האזוריות .
 אין כרגע הסדרה ואישור רשמי לתקצוב המקומות הקולטים מרגע ההחלטה על פינוי
.
 לא היה חוזה ישיר אל מול המקום הקולט ,אלא מרכז המועצות האזוריות יקבל את
התקצוב ( .זה סיכום שלי ממה שאני זוכרת ,יותר חשוב שתצרף את המסמך
לסיכום ,תבקש אותו מנפתלי ) .
 .2הקמת תא כ"א :במסגרת השינויים שערכנו במכלול כ"א בחירום ,הקמנו תא
מקצועי לניהול כוח האדם במועצה העת חירום המורכב מאמי שלמה ,שאחראית
אל החלק של עובדי המועצה ודקלה קיי שאחראית בחירום על ריכוז המתנדבים.
התא יהיה כפוף ישירות לעודד .המשימות המרכזיות של התא הוא שיבוץ כל
העובדים לתפקידים בחירום ,ע"פ הצרכים הקיימים ,מיפוי צרכים נוספים בבדיקה
מול ראשי המכלולים ומקסום כוח אדם המועצתי במילוי תפקידים אלה .בנוס ,בתא
ייעשה ריכוז המתנדבים הקיימים וגיוס מתנדבים בהתאם לצרכים שעלו מראשי
המכלולים ,עליהם לא הצלחנו לתת מענה מתוך עובדי המועצה .
 .3נוהל חינוך בחירום :תהליך כתיבת הנוהל והפקתו לקלסר עבודה הסתיים .הקלסר
יימסר לרכזות בשבועיים הקרובים ,כולל הסבר והדרכה מפורטים על הנוהל ומעקב
על הטמעתו ביישובים .
 .4נושאים שוטפים :תיאום של התרגילים אותם יוזם ענף העורף בחטיבה ובאוגדה,
עם גורמי המועצה ולא רק באמצעות הרבש"צים ,על מנת שנוכל להפיק את מירב,
במידה ויש הפעלה של הצח"י .התיאום חשוב בעיקר ברמת אייל חג'בי הקב"ט,
מיה זילברבוש מרכז החוסן ,נפתלי סיון ממרכז המידע והעו"סיות ביישובים .
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 .5רס"ן רועי כוכבי – ק' עורף חטיבה – סיכום תרגילים :
א .במהלך החודש האחרון בוצעו תרגילים במפעלים הבאים שבהם יש חומ"ס והם :
תפוגן וכפרית .
ב .תרגילים ואירועים  :מוצלחים ומהם נילקח כמודל – כפרית הוא מפעל חיוני ,נמצא על קו
המגע .התקיימו  4 – 3פגישות שייח לרמות הנדרשות בסוגיות החסמים והסברים על
הליך הפינוי .
תרגילים כול הנראה יבוצע תרגיל נוסף לכפרית ע"מ שנתרגל פינוי תושבים בזמן אמת
בצירים מוסתרים .
ג .תרגול בישובים  :במהלך החודש האחרון בוצעו מס' תרגילים לכיתות הכוננות של
הישובים ואימונים בבא"פ לכיש ,המסר שהודגש בפגשה שיש לעדכן על כל תרגיל
ותרגיל בישובים את קב"ט המועצה ,מיה מהחוסן ,ונפתלי ממטה אסטרטגי של
המועצה ,ע"מ לשלב את הצח"י בתרגילים אלו ולהטמיע את העבודה שנעשית אל מול
הנושאים החשובים בתוך הישובים .

בברכה
אייל חג'בי
קב"ט מוא"ז שער הנגב.
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תפוצה :
אלון שוסטר – ראש המועצה.
עודד פלוט – מנכ"ל המועצה רמ"ט חירום.
שמעון קרן צבי – גזבר המועצה.
נפתלי סיוון – מנהל אסטרטגי.
דניאל סנרמן – מהנדס המועצה .
מיה זלברבוש – עו"ס.
עלי דאבסן – מבקר המועצה .
שיטור קהילתי – חי מייזלס ,יהודה אהרוני+.
מיטל מורציאנו – רח"ל מנהלת מרחב לכיש מחוז דרום .
סא"ל ניר חג'בי – קצין עורף פקוד דרום – פד"מ 65
אזח"ע  – 643ק .עורף אוגדה.
אזח"ע  – 643ק .התגוננות.
אפרת נחמנה – רמ"ד מב"ט פקע"ר.
תיק ועדת מל"ח.
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