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הנדון :כינוס ועדת מל"ח – פרוטוקול פגישה מס'  4מיום 25.12.2016

נוכחים  :אלון שסטר
עודד פלוט
אייל חגבי
נפתלי סיון
יואל צדיקביץ
מיה זילברבוש
רס"נ אלעד זנדני
טוהר

-

ראש המועצה ויו"ר הישיבה.
מנכ"ל ורמ"ט חירום.
קב"ט המועצה.
מטה אסטרטגי
מ"מ קב"ט מוס"ח.
עו"ס מרכז חוסן .
קצין עורף חטיבה
סגן רע"נ עורף אוגדה

חסרים :מיטל מורציאנו
סמי יהב

–
–

רח"ל מנהלת מרחב לכיש מחוז דרום .
יקל"ר .

–

קב"ט מכללה .

לירון בילדר

 .1סדר היום :
א .תוכנית מלונית .
ב .תוכנית מתנדבים ,מידע לציבור ותוכנית עבודה של מרכז חוסן וביטחון.
ג .תרגילים ותוכנית לשנה"ע  – 2017ק ,עורף חטיבה .
ד .נושאים פתוחים .
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 .2נפתלי סיון מטה אסטרטגי :
א.

ב.
ג.

ד.

תוכנית מלונית :
לאחר מבצע "צוק איתן" הופקו הלקחים והוחלט על ביצוע תוכנית "מלונית" לפינוי
ישובים באופן מסודר ,בעיקר על ההתכנסות הקהילתית – תנועה הקיבוצית ומועצה
אזורית .
המדינה הייתה בכל ההתארגנות הזו של תוכנית המלונית אולם החלה באיחור
יחסית ורק לאחרונה החלה לרדת לרמות הביצוע לתוכנית זו .
חידוד פס"ח ורח"ל :
תוכנית מלונית תהיה באחריותם של המשרדים הבאים פס"ח ורח"ל .קיימת טבלה
עם שיבוץ ,מדובר על  7ישובים של המועצה שלנו שמתוכם שני ישובים עדיין הנושא
לא סגור באופן מוחלט היכן הם משובצים .
 .1קיבוץ אור הנר – לא סגור ( מוא"ז חבל איילות ) .
 .2קיבוץ מפלסים – צריכים לקבל מכתב מהמועצות האזוריות היכן המיקום .
צריכה להיות סגירה סופית וברורה של כמויות לתוכנית זו בכל ישוב שמקבל .

 .3מיה זילברבוש – חוסן ורווחה :
א .מתנדבים :
 .1ענף עורף באוגדה מתעסק בזה המון ,כמו כן בוצע כנס והוזמנו הרכזים
מהמועצה שלנו ,נשלח קב"ט מוס"ח לפגישה זו .
 .2בשער הנגב יש לנו בין  20 – 15מתנדבים בתוך המועצה  .במהלך הרבעון
הראשון של שנת  2017נעבור מכלול מכלול ונמצא את הכ"א הדרוש למתן סיוע
למכלולים ,ונבצע פעולת גיוס .והתנדבות עבור תושבים .
ב .מידע לציבור :
היתה הפגה ,העברנו תרחיש של נפילה בבית ספר וקיימת מעורבות של צבא
בתרגיל שכזה  .כמו כן אנחנו נמצאים בשלבים הסופיים ומסיימים בתקופה הזו את
החידודים של התוכנה שדרכה נוכל להעביר לישובים ( יומן אירועים ,ומידע לציבור)
אנחנו נמצאים לקראת התירגול האחרון ,ואז נוכל לבצע את ההטמעה
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 .4רס"נ אלעד זנדני – ק' עורף חטיבה :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

תרגיל אוגדתי אמור להתקיים בין המועדים  04.02 – 29.01כמו כן המכלולים
יפתחו בין המועדים  04.02.17עפ"י תכנון מקדים .
תרגיל מוס"ח . 14.02 -
אימון מכלול אוכלוסייה .06.03 -
תרגיל מרא"ם אוגדה . 18 – 20.03
אימון מכלול הנדסה – . 27.03
ביקורת חומ"ס לכלל המפעלים בגזרה . 16.05 -
תרגיל התגוננות ארצי "נקודת מפנה". 11 – 15.6 -
ביקורת מקלטים – . 20.07
ביקורת עיתית על הערכת בחירום – . 16.08
אימון סע"ר – . 18 – 20.09
כנס קב"טים למרכיבי ביטחון – . 10.12
אימון יומי שער הנגב :
 אימון יום א' – . 03.05
 אימון יום ב' – . 15.05
יש לקבוע תאריך לאישור מענה לתרחיש ייחוס בחודש מרץ .

 .5אייל חג'בי – קב"ט המועצה :
א .תרחיש ייחוס  -השנה אנחנו נסיים את המענה לתרחיש בתאום כלל הגורמים .
ב .נקודת מפנה  -בחודש יוני  11 – 15.01 - 17יתקיים תרגיל "נקודת מפנה"
ארצי.
ג .תרגיל מוס"ח – בחודש פבר'  17יתקיים תרגיל מוס"ח רע"ד ארצי .
 .6אלון שוסטר ראש המועצה – סיכום :
א .בסוגית המלונית  -יש ליצור קשר תוך חודש עם בצלאל טרייבר ולדבר אייתו
בנושא הנ"ל .
ב .סוגיית המתנדבים  -יש ללמוד מהאוגדה את המשמעויות ואת אופן ההכשרה .
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בברכה
אייל חג'בי
קב"ט מוא"ז שער הנגב.

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 .
תהילה רביבו – מנהלת חוסן
מיה זילברבוש – עו"ס חוסן ורווחה
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
רס"ן אלעד זנדני  -קצין עורף חטיבה צפוני.
אזח"ע  – 643ק .עורף אוגדה.
אזח"ע  – 643ק .התגוננות.
שי יוסף – רמ"ד מב"ט פקע"ר.
סמי יהב – יקל"ר .
לירון בילדר – קב"ט מכללה .
יואל צדיקביץ – קב"ט מוס"ח .
תיק ועדת מל"ח.
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