
   

 

 

  

 

 2022לשנת  1וועדת מל״ח מספר  

 11.11.2021סיכום תרגיל יום א 

 בוצע אימון יום א ברשות 11.11.2021בתאריך 

 עתיד להתבצע תרגיל יום ב ברשות 30.12.2021בתאריך 

מטרת האימון : שיפור כשירות ומוכנות עיריית הרצליה למצב חירום במתאר מלחמה דו  

 זירתית, והטמעת נהלי חירום.

 נושאים מרכזיים לתרגול : 

 עבודת המטה הרשותי בחירום .1
 עבודת השולחן המרכזי ואופן ניהול הערכת המצב  .2
 תרגול מנהלי המכלולים בנהלי העבודה .3
 רציפות תפקודית .4

האימון הוגדר כאימון חשוב, הואיל והרצליה הינה עוגן בגזרה הצפונית עם יחידת 

ולכן האימון  2018חילוץ מעולה , אבל לקחת בחשבון כי הרשות לא התאמנה מאז  

 הוא חשוב.

מפתח להצלחת התרגיל היא להתאמן ולהעמיק ולאתגר בחשיבה לגבי סידרת 

 המענים הנדרשים

ביולוגית   ועד היום אנחנו תחת מגיפה   2/2020חודש  בוקר טוב, מ  ראש העירייה : 

משפחות קרסו כלכלית  8000גלים .אנחנו הצלחנו במבחן התוצאה . מעבר ל  4עם 

בעיר הרצליה, וביקשו סיוע ואנחנו כרשות התארגנו וקיבלנו החלטות אמיצות בזמן 

 אמת

 מנהיגות נבחנת בזמן אמת . 

 כל תרחיש מטופל באופן ספציפי.

חזיתות : חמאס, יהודה ושומרון,    5רואה את המצב, חייבים להערך ל  כמו שאני  

 חיזבאללה , חזית סורית, חזית אירנית

 אנחנו צריכים גם להערך ללוחמה ביולוגית, כימית, רע״ד, מזג אויר קיצון. 

דרג א המורכב ממדא , משטרה כיבוי יגיע מיד למקום . אנחנו המצויים במרכז 

 ענה . ההפעלה ואנחנו נותנים מ 

 חס וחלילה יש ארוע יותר כבד, אז נכנס דרג ב והיא יחידת החילוץ

תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה  -תב״ל 
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 מודה לכל הצוותים העירוניים , פקער, וליקלר שפועל ברגישות, הבנה והכלה.

ובחירום   מדד ההצלחה של התרגיל יהיה היכולת להפעיל בתרגיל  מנכל העירייה :

 את האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותינו. 

 יש להערך גם למתקפת סייבר.

שמואל עקרב : יש לעדכן את תרחיש היייחוס. התרחיש הישן שהתקבל   מנהל״ח

 אינו רלוונטי.  2016בשנת 

ראש העיר הבין שהמציאות השתנתה ויצרנו שתפ עם פרופ גנור : המודל הרובעי 

 שמטרתו מתן סיוע ראשוני.

הפעילות   שת״פ חשוב פה מאוד, דגשי ראש העיר ומנכל, שעות  סגן ראש הנפה :

 לשעות הפעילות של הרמה הממונה. צריך להצמד 

 וכן הערכת מצב מעודכנת . 

 היא משמעויות שנגזרות מתמונת מצב ובעקבות זה גם  -הערכת מצב 

 הנחיות בציוע ווידוא ביצוע ובקרה . 

 הערכת מצב היא המלצות לראש העירייה . 

 .  3ואפילו מספר   1+2לכל אחד מבעלי התפקידים צריך להיות מספר 

־   מצב  הערכת   , קורה  מה  להבין  תכליתה  מצב  תמונת  מצב,  להערכת  בניגוד 

 תכליתה להחליט. 

 )הצגת סיפור המעשה על המסך המרכזי בחמ״ל(

 נפילות ברחוב גלי תכלת  2,  14נפילות ברחוב רבין ,ארלוזורוב , סוקולוב 

 מכלולים לעבודה במכלול(.)יציאת כל ה

 החלטות מנכל : 

 בעקבות נפילת הטיל שם .  14יש להוציא את פלוגת החילוץ לסוקולוב  •

מערכת חינוך תופסק . פעילות מערכת החינוך עד הודעה חדשה ולהערך בצורה  •

 מסודרת עד החלטה חדשה.

 פתיחת לישכות מידע.  •

 מאושר -המלצות לגבי עובדים זרים  •

 באחריות ההנדסה -הקת הידועים לרשות להביא את כל  •

• Gis  לראות איזה מענה יש לכל אחד המאתרים 

נא להביא לשולחן המרכזי המלצות לגבי גני ילדים אושרו •

 *hirwnמסן התקניס 



   

 

 

  

 

לגבי משמעויות של פתיחת מוסח במשמרות שנייה ושלישית בתאום עם לוגיסטיקה  •

 ומינהל כלל

 הפעלת רכבי כריזה  •

יש חשמל באמצעות מידע יש לוודא שהמרכולים נערכים לקליטת קהל בשעות בהם   •

 לציבור.

 מאושר. -הגברת כוננות של השיטור  •

 נא ליצור קשר ולשלוח נציג אל משרד החוץ ומנהלי בתי המלון   - מכלול אוכלוסייה   •

 הסעות והסעים של הילדים יש לתאם עם לוגיסטיקה -חינוך מיוחד  •

 בתאום עם הגיזבר  -המחברים  2רכישת  •

 לתאם עם לישכת הבריאות המרכזית -קופת חולים שלישית  •

 לא מאושר כרגע . יש לעלות את הנושא לקבוצת תכנון באופן מסודר -שאטלים  •

ודוברות   • לציבור  מידע  קיימת מדפסת   -מכלול   . פליירים  ידי  על  הנגשת המידע 

 בהנדסה

איי   הנגשות   3של  הדפסות  לטובת  אותה  חלוקת   להשמיש  חירום  לשעת  המידע 

 הפליירים אל מול מכלול הלוגיסטיקה

 מאושר במידה ויפתחו המרכזים -טעינת חשמל במרכזי הקליטה  •

 מאושר לטלפונים נייחים -ניתוב שיחות לעובדות סוציאליות  •

 מאושר -על בסיס מתנדבים  -שמרטפיות לילדי העירייה  •

באחריות מכלול מידע לציבור מאושר . אפשר לרוץ עם זה)    -הודעת ראש העיר   •

 ודוברות(

 לכודים. 20הפעלנו את יחידת החילוץ ברחוב סוקולוב. ישנם   שמואל עקרב :  - מנהל״ח

 הפעלת צוות בתי חולים . נשלח צוות אם צריך.  :  מכלול אוכלוסייה

 צוות שיגרת חירום הופעל וממיפוי ראשוני שאין אוכלוסיית תל״מ . 

 יש לגדר את מקום הפגיעה .  -פגיעה קשה בארלוזורוב  מכלול הנדסה :

 סוקר עושה בדיקה מבחוץ .   - 2פינת הס  14סוקולוב 

 יש פערי כח אדם ויש פערי ציוד . 

 הפסקנו את הלימודים והילדים שבו לביתם מכלול חינוך : 

 ת הועברה ללמידה מרחוק ונערכנו לפתיחת מרכז קליטה. המערכ

לציבור    בריאות : נפתחת קופת חולים שלישית ,ונעביר את המידע למכלול מידע  מכלול

 ודוברות.

מבקשים מאנשים להיות ליד המרחב המוגן. מידע לציבור : 
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 סיכום התרגיל והתייחסות הרפרנטים ממינהלת התרגיל : 

 מצב סיכום התרגיל על ידי ראש המינהלת( •

 דגשי מגכל:

 יש לצוות סמב״צ עם תמונת מצב מעודכנת צמוד לשולחן המרכזי •

במידה ויש קריסה של חשמל . יש לתדרך את המורים    -מערכת החינוך   •

 איך פועלים. 

יש לקבל תמונת מצב ולקיים חיתוך מצב    -לכודים והרוגים    תמונת מצב •

 דקות .  40עוד 

 סיכום יקל״ר : 

 • ישנה מוטיבציה גבוהה אבל עדיין יש מקום לשיפור.

 קשה לייצר תמונת מצב של ריבוי ארועים .  סיכום מנהל״ח:

 יש לקחת בחשבון כי פעילות אמיתית לוקחת הרבה יותר זמן. 

 יש לתרגל את המערכות של החמל החדש , ולהתרגל למיקום החדש. 

 מערכת שוב נדרשת באופן דחוף ביותר. 

 הנגזרת מהסד״פ העירוני.  30.12.2021יש להערך עד לתרגיל יום בי   -סד״פ במכלולים 

 חירום זה מקצוע שיש ללמוד אותו וזה חסר במכלול המבצעים .  - ארז רבן

במטחים    כחלק מההשגים הנדרשים זה חשוב שכולם יבינו שיהיו נפילות  סגן ראש הנפה :

 בעיר.

התנהלות בדגש על זמן ארוע ולכן סמבצ אקטיבי זה מאוד חשוב    - ניהול שולחן מרכזי  

 פה יש לבחון מה מעלים למנכל ומה מעלים לראש הראשות .

להיות במיילים ולא באוטלוק. במוקד צריכים    וזה לא יכול  -יש לקצר שיח בין מכלולים  

של   למצב  לבנות  יש  הרלוונטי.  המכלול  אל  פנייה  כל  לייעד  שיודעים  אנשים  לשבת 

הפסקת חשמל תוכנת נצורה.
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 אימון הקמה למכלול מבצעים . לביצוע. 

 בעירייה תשתית מעולה ולבדוק שהעסק עובד כהלכה.יש 

וגם   יש לתאם ציפיות עם כבא לא תהיה אפשרות לשים נציגי כבא במכלולים כב״א :

 בחפק.

 יש לעבוד ולבסס קשר אישי בזמן העבודה וזה באמצעות הסלולר כל עוד הוא עובד. 

 יש לתגר בכח אדם במוקד העירוני

 לא באוטלוק -עברת מידע ה סיכום התרגיל : על ידי המנכל :

נקודות כשל, מכלול מבצעים לא משרת את מטרתו. נא לבצע אימון   -מכלול מבצעים 

 הקמה.

 אימון הקמה ותרגול -קבוצת תכנון 

 היתה חסרה במידעים  -תמונת מצב מעודכנת 

 היא חייבת להיות על המסך . 

 צריך לחשוב על דרכי ממשק בין המכלולים . 

 חייבים להטמיע תא קהילות בתוך המכלול של המידע לציבור ודוברות .  -קהילות 

 החלטה לביצוע .נא להכניס אותה כבר מחר.  -מערכת שוב שוע״ל 

 יחולק לתשתיות ואספקה וזה יוטמע במכלול הנדסה .  -תא אספקת חשמל 

 GISיש לבצע הכשרות של 

 אבקש מכולם להתכונן לתרגיל פתע

 יכנס לתרגול בתרחישים ובתרגול התא. נא לוודא שתחום הקהילות י

השותפים   יש לתכלול את העבודה בין כל הגופים סיכום התרגיל על ידי ראש העירייה :

 בשעת חירום.

 המטרה להערך ולתרגל מצב חירום קיצון וליישם את זה הלכה למעשה. 

 יש לתרגל את החפ״ק ומכלול מבצעים . 

 ,, בבתרגלים הבאים אנחנו נתרגל את הכל על "רטו

 אני מנחה : 

 להמשיך ולתרגל את מרכז ההפעלה

 יש להמשיך ולטפל באופן הדוק בהקמת יחידת החילוץ

יש לראות איך מקבלים סיוע מרשויות אחרות בהם יש ציודים שלנו חסרים וההפך מודה  

 פ. ,,לכולם על שת

 רשמת: אפרת נאיר
 תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה  -תב״ל 
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