להלן סיכום קצר מתרגיל פקע"ר שהתקיים אתמול ,יום ג' 07/06/2016

יוזמי התרגיל :פקע"ר ורח"ל.

מטרה :בחינת מוכנות המועצה על מכלוליה לקראת מצב חירום.

מהלך התרגיל:
סקירת מנהל מח' חירום וביטחון על תפישת ההפעלה של אורנית בחירום.

א.

סקירה של יעקב מזרחי – מכלול מים וחשמל על סדר הפעולות שנועד להבטיח אספקת מים
ב.
לתושבים בשע"ח
ג.

סקירה של מתקן קליטה – מתקן חט"ב סקר את הנהלים וסד"פ לקליטת מפונים בשע"ח

ד.

תרחיש – אנשי פקע"ר הציגו תרחיש בו נדרשת אורנית לקלוט  150מפונים.

התרחיש כלל תרחישי משנה.
נבחנה פעולת המטה של המועצה (ועדת פס"ח)

סיכומים:

ה.

סיכום פקע"ר – באופן כללי המועצה חזקה ומסוגלת למלא את תפקידה ולשמור על שגרה
•
ככל שניתן בשע"ח .אורנית איננה במרכז הכוונות של האוייב אך ללא ספק
תקבל ריקושטים מאירועים במקומות מרכזיים (תל אביב) ,המצב משתנה בתרחיש של רעידת אדמה
בו יתכן שתיאלץ לעמוד ולספק את השירותים בכוחות עצמה ,ללא תמיכה ממלכתית.
סיכום רשות המים – מנהל המכלול שולט בחומר אך נדרשת עבודה להשלמת החומר
•
הכתוב ונהלי העבודה ,כמו גם באיוש עמדות החלוקה.
רמ"ד עורף  -עבודת המטה היתה יפה אך ציפיתי לראות את פעולת המכלולים ,יתקיים יום
•
אימון נוסף ב 4/7/2016
מ .מח' חירום וביטחון אורנית – תפישת ההפעלה שהוצגה ישימה והגיונית ,המועצה תספק
•
את השירות לתושבים בשע"ח ,לכל בעל תפקיד יש מס'  2וישנם גם מתנדבים.
בתרחיש זה מילאתי את מקום יו"ר וועדת פס"ח הנמצא בחו"ל (מצב הגיוני בהחלט בהיותו מתנדב).
לא קיבלנו תשובות ראויות לשאלות שהוצגו ביום ההדרכה למתקני הקליטה של פס"ח.
מנכ"ל -
עובדיה.

א .בחינת הציוד אשר יש לקבל ממשרד הפנים ,פגישה של יור פס"ח וקבט עם משה

ב .בחינת סוגיית הצופרים והוספת נוספים.
ג .בחינה מול מקורות לכניסה נוספת לישוב.

ד .הכנה מראש של דף הסבר אודות הישוב.וכן נקודות חשובות (סופר ,מרפאה ,בנק ,כספומט,
בית מרקחת)
ה .רישום הוצאות בתהליך מובנה כחלק מהפעילות של מרכז ההפעלה.
שלומי לנגר  -ראש המועצה – נושא פערי הצפירה בעינו עומד ויש להוסיף באורנית לפחות
•
שניים שלושה צופרים במקום להעתיק מנקודה לנקודה.

