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 .20160628.מיום   2מס'   פגישהפרוטוקול  –: כינוס ועדת מל"ח הנדון

 

 

 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה.  - אלון שסטר :נוכחים 

 מנכ"ל ורמ"ט חירום. - עודד פלוט 

 מנהלת חוסן - תהילה רביבו 

 ן .ורווחה חוסעו"ס  - שירה גד             

 קב"ט המועצה.  - אייל חגבי 

 קב"ט מכללה - לירון בילדר 

 יקל"ר - סמי יהב 

 רח"ל מנהלת מרחב לכיש מחוז דרום - מיטל מורציאנו 

   

 מטה אסטרטגי. - נפתלי סיוון חסרים:

 ק, עורף חטיבה צפונית - רועי כוכבי              

  

  

 

 : סדר היום .1

 

 סטאטוס . –פינוי דחק ותוכנית מלונית  .א

 

 סטאטוס   –חינוך בחירום בישובים  .ב

 
 . גומלין יקל"ר חטיבה יחסי  .ג

 
 מענה לתרחיש הייחוס המשקי .ד
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 מציגה את ההתקדמות בנושאים הבאים: - שירה גד עו"ס ורווחה .2

 תוכנית מלונית ופינוי מיידי . .א

 ונוהל חינוך בחירום בישובים . .ב
 

 : תוכנית מלונית

המקומות  סגורים  ומאורגנים באופן כמעט מלא מול -כפר עזה ונחל עוז

נת נעשה מיפוי של האוכלוסייה שמתכוובעת חביבה ואורים(. )ג הקולטים

והיערכות לגבי חדרים למשפחות   הקולט להתפנות, נעשו ביקורים ביישוב

בנוסף נעשה תיאום מול מערכות החינוך  ומבנים ציבוריים שינתנו לשימוש.

ביישוב הקולט לגבי הקצאת מבנים לפתיחת מסגרות חינוכיות ושילוב של 

)במקרה של גבעת חביבה , שילוב  רכות החינוך  של הקיבוץהילדים במע

 הילדים בקיבוץ מענית הסמוך(. 

 

קיבוץ ארז מתפנה לקיבוץ צובה, נעשה ביקור אחד בצובה ויש לערוך  -ארז

ביקורים נוספים כדי לסגור את הפרטים הקטנים )כביסה, ארוחות בחדר 

 האוכל, מערכת החינוך(.

 

ולט. נעשו ביקורים בשני יישובים קליה ואלמוג , אין עדין יישוב ק -מפלסים

אך הוחלט לא להתפנות אליהם, בעיקר בשל מיקום )יהיה קושי לנעורים 

 מבחינת תעסוקה ונגישות לפעילויות ולהפגות(.

 

 עדין לא נעשה מיפוי שחל האוכלוסייה. מתפנה לקיבוץ רמת רחל.  -ניר עם
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ם נאמר להם שלא יוכלו לפנות להם את ש במזרע.  התפנות למלון  - אור הנר

כל המלון אלא רק חצי. בנוסף, לא מוכנים להתעסק איתם לפני שיש 

בית מבני לקבל גם את  ולא נעשה עדין מיפוי אוכלוסיה. ביקש .התחייבות

, על מנת להשתמש במבנים הציבוריים (במידה ואין בית ספר)הספר 

חות ושימוש בבריכה. כל להפעלת מערכת החינוך.  הקיבוץ מתחייב לארו

 הקיבוץ לא יכול להתפנות לשם, מבחינה מספרית. 

 

מתפנה לקיבוץ מזרע, נעשו כבר כמה ביקורים ביישוב הקולט.  רוב  -גבים

הנושאים הגדולים נסגרו מול מזרע. סוגיה שעלתה מהביקור האחרון האם 

ת מזרע מסוגל לקלוט שני יישובים במקביל. הועברה רשימה שמית  מסודר

לנפתולי וליישוב הקולט  של כל מי שרשום לפינוי, נעשה מיפוי מלא של 

האוכלוסייה. כולל מספר ילדים וגילאים, על מנת להתאים חדרים 

למשפחות. לגבי מערכות חינוך, יוקצו מבנים לכך. מבנה לצורך התכנסות 

קהילתית. נסגרו גם נושאים כמו אוכל וכביסה. יש לסגור את העניין 

 לאדם ליום. ₪  180 -הכספי

  קיימת דרישה של חלק מהיישובים הקולטים למכתב התחייבות רשמי של

 המדינה לגבי תוכנית מלונית.

  יש לבחון את סוגיות העובדים החיוניים  לאור העובדה שאורחן רוחמה

 ודורות יצאו מהרשימות של תוכנית מלונית.
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  -פינוי מיידי

 שיחה עם  -ורבש"צים לגבי פינוי מיידי פגישה עם מנהלי קהילות, יו"ר צח"י

צה ובעיקר דיון המוע אמיר בן דוד קצין עורף אוגדתי, עדכון  הערכות

וחשיבה משותפת לגבי הערכות היישובים )בעיקר סביב העברת המידע 

 לציבור והתארגנות לפינוי ביישוב(.  

  לאחר הפגישה יעשה סבב ביישובים בתיאום עם הצבא לגבי צרכים

 ות שדורש סוג פינוי זה.ומשמעוי

 פינוי מיידי -פינוי דחק 

 מי מקבל את ההודעה  -לבחון איך מתקבלת ההודעה על פינוי מיידי

 ביישוב/מועצה וממי ההודעה מתקבלת מח"ט/ מג"ד וכו'. 

 – נוהל חינוך בחירום

 מבינה כמה של הטמעת הנוהל אני  דרך הסבב -משמעות הפקת הנוהל

וכעת מציף  משמעותי היה להכין את הנוהל שמקיף ונוגע בסוגיות רבות

ממצבי  שעלו , ויוצר דיאלוג בסוגיותדיונים משמעותיים בכל היישובים

  חירום קודמים.

 פגישות גישות בכל היישובים לגבי הנוהל, לסבב פ -הטמעת הנוהל ביישובים

ב, מנהל קהילה/אגודה, רכזות עו"ס חוסן,  יו"ר צח"י, עו"ס יישו הוזמנו 

חינוך של היישוב, טל שוורץ )אחראית חינוך חברתי במועצה( ולבנת עציץ 

 )אחראית חינוך גיל רך במועצה(.

  הפגישה היא פגישה ראשונית לקראת תהליך עבודה על הנוהל והתאמתו לכל

 יישוב ויישוב.
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 סוגיות עיקריות: 

 החינוך מחצי  ת לאת משרת רכזלמשל הע -משמעויות תקציביות של הנוהל

)יש לבחון סוגיה זו מול  בזמן של חירום מתמשך. המשרה למשרה מלא

 גורמים במועצה(. 

 מלקחים שהופקו מצוק  -חוסר יכולת אמיתית להיערך מבחינת כוח אדם

איתן עולה כי גם לאחר מיפוי כוח האדם שיגיע לעבוד בחירום, במציאות 

ה שונה, ולכן יש להיערך לכך בהתאם כאשר התחיל מצב חירום המצב הי

 ולאו דווקא לסמוך על הצוותים שעובדים בשגרה.

  החלטה כי מערכת החינוך לא תפעל כפי שעובדת בשגרה בעיקר מערכת

החינוך של הגיל הרך. המערכות ככל הנראה יפתחו לכמה שעות במהלך כל 

 יום, ולא משבע עד ארבע כבשגרה. 
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 . מציג את תוכנית השינוי בעורף אוגדת עזה – בסמי יקל"ר שער הנג .3
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מענה לתרחיש   – רח"ל מנהלת מרחב לכיש מחוז דרום - מיטל מורציאנו .4

 הייחוס המשקי

5.  

 א. השנה נכתב תרחיש ייחוס למשק .
 ב. נגזרת מחוזית של התרחיש נשלחה לכלל הקב"טים כולל פורמט כיצד 

 ש המשקי .לכתוב מענה רשותי לתרחי    
כל רשות צריכה לגזור משמעויות מהתרחיש על פי מכלולים ולכתוב  .ג

 מענה הכולל פערים .

כתיבת התרחיש חייבת להתבצע בשיתוף מלא עם  –דגש חשוב ביותר  .ד
 משרדי הממשלה .

 

 בברכה                                                                             

 אייל חג'בי                                                                              

 קב"ט מוא"ז שער הנגב.                                                                    
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 : תפוצה 

 ראש המועצה. –אלון שוסטר 

 מנכ"ל המועצה רמ"ט חירום. –עודד פלוט 

 בר המועצה.גז –שמעון קרן צבי 

 מנהל אסטרטגי. –נפתלי סיוון 

 מהנדס המועצה . –דניאל סנרמן 

 מנהלת חוסן –תהילה רביבו 

 עו"ס ורווחה – שירה גד

 חי מייזלס, יהודה אהרוני. –שיטור קהילתי 

 . רח"ל מנהלת מרחב לכיש מחוז דרום –מיטל מורציאנו 

 65פד"מ  –קצין עורף פקוד דרום  –סא"ל ניר חג'בי 

 ק. עורף אוגדה. – 643 אזח"ע

 ק. התגוננות. – 643אזח"ע 

 רמ"ד מב"ט פקע"ר. –אפרת נחמנה 

 יקל"ר . –סמי יהב 

 קב"ט מכללה . –לירון בילדר 

 קב"ט מוס"ח . –טל קליינר 

 תיק ועדת מל"ח.
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