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במסגרת הערכות הרשות לשעת חירום נערך 
לחברי  תרגיל דו יומי "תרגיל מטה משותף"

 ועדת מל"ח )משק  לשעת חירום" (
 

הראשון בשבוע האחרון נערך תרגול לשעת חירום לחברי ועדת מל"ח. התרגיל היה דו יומי כשחלקו 
 התקיים בחודש פברואר והשני כאמור בשבוע האחרון.

חיים געש, סגן ראש המועצה, אלדד בר אל"מ )דימוס( ראש המועצה ויו"ר ועדת מל"ח, הובילו תרגיל את ה
נציגי המשרד להגנת העורף, ומחלקת ביטחון במועצה המקומית , כוכבא, גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, 

, ופיקוד העורף. התרגיל הרשותי כלל נציגים מאגפים ומחלקות המועצה תיותרשויות ייעודיות ממשל
 הרשות המקומית. זה של רגולתהשונים אשר לוקחים חלק פעיל מידי שנה ב

מנהל  -לוים יעקב קב"ט ס  -התרגיל נוהל מקצועית על ידי מחלקת ביטחון במועצת פרדס חנה כרכור
 דת מל"ח מקומית.וערכזת   -תורג'מן בתשבע , מחלקת ביטחון

ועדת מל"ח לטפל כמו כן התבקשה .  ("זמן יקר")מעבר משיגרה לחירום במסגרת התרגיל תרגלה הרשות 
וההשלכות הנדרשות להתמודדות עם אירוע המהווה ירי טילים דוגמת, בתרחישים  ובאירועים שונים 

אשר מרכזי קניות וסופרים בפגיעה הפסקות חשמל, הפסקות מים, -התרחיש כלל . סכנה ביטחונית כגון זה
, שירותי בריאות , זיהום  פגיעה בשגרת  מערכת החינוךשיבושים באספקת מצרכים לתושבים , ל הביאו

 . אשר הוצף בפניות תושבים עקב המצב 601מוקד וכן במי שתיה , הצפות ביוב, 

בעקבותיהם נערכו , כאשר את המענה לתרחיש הציגו חברי ועדת מל"ח בפני כלל הפאנל באמצעות מצגות
 דיונים והתקבלו החלטות לביצוע. 

התנהל תוך שיתוף מסר כי התרגיל הסתיים בהצלחה והוא ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, 
תרגול לשעת  רח"ל )רשות חירום לאומית(, פיקוד העורף ומשטרת ישראל. -הרשויות בהן עםיעיל פעולה 

אורך כל השנה בהתאם להנחיות ולהוראות פיקוד העורף חירום מתנהל ברשות המקומית בהצלחה ל
 והמשרד להגנת העורף."

מכלולים טיפלו באירועים ובמתן מענה תוך כדי הראשי "מנהל מחלקת בטחון, קב"ט יעקב סלוים ציין כי 
בתום התרגיל משרדי הממשלה והרשויות השונות בהן פיקוד  זיהוי הבעיות ופערים שנוצרו  בתרגיל .

 ."מיאו לרשות על ההשקעה המוכנות ועל שיתוף הפעולההעורף הח

 

 

       


