
 

 

16.3.20 

 מטה מל"חאל: 

 
 

 20.3.15סיכום ועדת מל"ח :  הנדון
 

 :כללי .1

 .בראשות ר' העירייה מיוחדת בעקבות משבר הקורונההתקיימה ועדת מל"ח  2.2.20  ה בתאריך .א

 מ'. 2יניהם מרחק של באנשים ו 10הועדה התקיימה תחת מגבלת התקהלות של עד  .ב

דוברות נדסה, האוכלוסייה, מנהל מוקד, לוגיסטיקה, בוועדה השתתפו: מנכ"ל, מנהלי המכלולים: חינוך,  .ג

 והח"מ.יקל"ר ה פקדמ ,כ"אומידע לציבור, 

 הלן הנושאים שעלו בוועדה:  ל .2

 :ממונה חירום ובטחון (1

ני יכנס כשעתיים לפהאשר על כל אחד יהיה ל קווןהיערך לדיונים ע"י שימוש בטופס מל נתחילבקרוב  (א

  ים יוכלו לעדכן אותו.הדיון ולעדכן את הנתונים הנדרשים ולצאת מהטופס ע"מ ששאר הנציג

 בדגש על שימור כח האדם של עובדי העירייה. כעתברורה  לאיש להיערך לתקופה ארוכה שעצימותה  (ב

 בכדי לשמור על גמישות כח האדם. 2או  1דיוני הערכת המצב יתקיימו עם מס'  (ג

 ש שהנציגים יתייחסו בין כל הנושאים מידי דיון לנושאים הבאים:מבק (ד

 התייחסות לסטאטוס ביצוע משימות מדיונים קודמים.. 1ד.

 פערים וצרכים העולים מהשטח.-היערכות אוכלוסייה. 2ד.

 סטאטוס חולים/בבידוד.. 3ד.

 פעילות תא רפואה וסטאטוס כוחות הרפואה השונים בעיר ובכללם בתי מרקחת.. 4ד.

 .(ועודהשירותים לציבור בעיר ע"י תא משכ"ל )בנקים, דואר, סופרים, מאפיות, חנויות סטאטוס . 5ד.

 ינוך ועובדיה.חסטאטוס מערכת ה. 6ד.

 פערי כח אדם עובדי עירייה.. 7ד.

 ח אדם מתנדבים.סטאטוס כ. 8ד.

 :נהל מכלול לוגיסטיקהמ (2

 .בוצעה הוצאת אשפה ביתית ממגורים של תושבים השוהים בבידוד (א

 פעילות איסוף האשפה בעיר כרגיל. (ב

 מתקיים תהליך של רכש ציוד להתמגנות )כפפות ומסיכות(. (ג

 פעילות ריסוס תתקיים ע"פ הצורך. (ד

 השעות הקרובות. 24ישנו בור ברח' חרמון אשר יטופל  ב  (ה

 מנהל מוקד (3

 אין תכונה מיוחדת בשלב זה במוקד העירוני. (א

 עולות שאלות בנושא עבודה במקומות פרטיים. (ב

 מוקד לשעת הצורך.ה לתגבורת עובדים אשר אינם בפעילות לאור סגירת מערכת החינוך תתבצע הכשר (ג

 ריכוז פעילות המתנדבים תהה מול רכזת המתנדבים מהמרכז הקהילתי. (ד

 



 

 

 מנהל מכלול אוכלוסייה (4

 ילדים ובני נוער נמצאים בבידוד בעיר. 944 (א

 עובדי עירייה בבידוד בביתם. 49 (ב

 על מאושפזים מהעיר בבי"ח )ייתכן וישנם(. אין לנו נתונים (ג

 אין פערים במערכת הבריאות/בתי המרקחת בעיר. (ד

משפחות המטופלות ע"י  בעלי צרכים מיוחדים ,בוגריםאוכלוסיית המקיים מעקב מסודר אודות כלל  (ה

 מתוכם מקבלים סיוע כלשהוא מנציגי העירייה. 300בעיר,  האגף בשגרה

 ביצע תדריך מסודר לעובדים לגבי המצב. האגף (ו

 נוצר קשר עם כלל גורמי הבריאות בעיר ע"י תא בריאות. (ז

 התכנסות ממשיכה כסדרה.במגבלות שאפשרית . הפעילות והתכנסות הוקפא יכיםהמצרהאגף  שירותי (ח

 נשקלת עבודה במשמרות ע"י עובדי האגף בכדי לצמצם את כמות הנוכחים בו זמנית במבנה האגף. (ט

 כרגע אין צורך בתגבור כ"א.  (י

 .הקושי הצפוי הוא באופן אחזקת ילדים בבית לאורך זמן  (יא

 מכלול דוברות ומידע לציבור (5

 נמשכת העברת הודעות לציבור.  (א

 החלה העברת מידע באמצעות ווטסאפ. (ב

 גורמי העירייה השונים נדרשים להעביר צרכים לשירותים דיגיטליים ככל שניתן. (ג

 נבחנת האפשרות לשימוש בערוצים דיגיטליים לפעילות ילדים. (ד

 כח אדם (6

 מעובדי העירייה לעבודה. 70%התייצבות של   (א

עם כלי רכב הפנויים לסיוע. בשלב זה טרם עלו  קורות המתנ"סממ 18-45מתנדבים בגילאי  45ישנם  (ב

 צרכים והם לא הופעלו.

 לא עלו עד כה צרכים. -פעילות העירייה ע"פ צורךתגבור/סיוע בקיים כ"א של סייעות הפנוי ל (ג

 ולתדרכן.תועבר למוקד העירוני רשימת סייעות היכולות לתגבר ע"פ צורך. יש לשוחח עימן  (ד

 ע"י סייעות במגבלות ההתכנסות. בג"יעובדי העירייה ילדי לנבדקת האפשרות להפעיל שמרטפיות  (ה

 חינוך (7

 יתבצע חיטוי במוסדות החינוך. (א

 סייעות היכולות לסייע לקשישים במידת הצורך. 20ישנן  (ב

 האגף ממתין לקבלת משימות לסייעות. (ג

 נבחנת אפשרות לקיים הכשרות מקצועיות לסיעות בתקופה זו במגבלות ההתכנסות. (ד

 אבות הבית יחלו בתחזוקת מוס"ח. (ה

 .שפ"חקו החירום בפניות ל 4התקבלו  (ו

חירום לעובדי השפ"ח בכדי לאפשר מתן מענה בטווח נדרשת אפשרות לבצע שיחות עקוב אחריי לקו ה (ז

 שעות רחב יותר.

 הלמידה מרחוק החלה. (ח

. בהמשך יופץ עבור ילדים 4הופץ חומר להורים על אופן שמירת סדר היום לילדים הצעירים עד גיל  (ט

 בוגרים יותר.



 

 

 מכלול הנדסה (8

 ישנם שני עובדים בבידוד לעוד שבוע. (א

 ק מהעובדים בחרו שלא להגיע ולהיות בחופש עקב היותם הורים לילדים קטנים שבבית.חל (ב

 גף.אאין קבלת קהל ב (ג

 ענון פתיחת תחנות לחלוקת מים.יבוצע ר (ד

 מפקד יקל"ר (9

 פקע"ר בשלב זה מסייע לרשויות, ייתכן שיהיה שלב בו הוא יקבל אחריות כלשהיא. (א

 משלב זה ניתן להסתייע בי בכל נושא נדרש. (ב

 משרד הבריאות מוביל בשלב זה את ההיערכות. (ג

 חשוב לשמור על הרצף התפקודי של הרשות. (ד

 יש להשתמש בכל הכלים העירוניים להסברה לתושבים. (ה

 רמ"ט מל"ח ל/מנכ" (10

 אנו מתנהלים במצב של חוסר וודאות. (א

  שונים ורבים.יש לבדוק היטב את מהימנות החומרים הנשלחים ממקומות  (ב

 למלא את הביצוע ולסגור ע"מ שכולם יוכלו להזין את  הפורום יוטמע ברשת ועל כלל טופס משימות  (ג

 ם.הנתונים טרם ההגעה לדיוני      

 יש להיערך לתקופה ארוכה יחסית של פעילות במתכונת הנוכחית. (ד

 לתת את הדעת עליהם לטווח בינוני וארוך. –אוכלוסיות מיוחדות  (ה

 לשפר את השת"פ עם גורמי החילוץ וההצלה. יש (ו

 יש לבדוק מהם הפערים/החוסרים שיפגעו ביכולת העירייה לתת מענה ? (ז

 יש להכין תכנית לנוכחות עובדים במשמרות. (ח

 להקשיב להנחיות משרד הבריאות ולפעול על פיהם. (ט

 ושבים.עדיפות למתן שירותים מקוונים לת (י

 להיעזר בפקע"ר בתוכנית ההסברה. (יא

 להיערך להסברה ולפעילות בזמן סגר לכשיגיע. (יב

 .הנדסה -ענון פתיחת תחנות לחלוקת מיםילהוציא סיכום על ביצוע ריש  (יג

 :ר' העירייה סיכום .11

 ניכר כי אין שינוי  במצב הכללי ממוצאי שבת. (א

 המציאות בה הורים נמצאים בעבודה וילדים בבית לבד הנה בעייתית והיא מהווה אתגר. (ב

ד/שפ"ח/לשכה נמוך מאוד באופן יחסי ומעיד על קישנו קשב מלא לצרכי התושבים  וכמות הפניות למו (ג

 כך.

, אנו נדרשים להפיק את מירב "למידה מרחוק" ל עה תוך כדי המשבר הנוכחי נוצרה הזדמנות ללמיד (ד

 .אחריות מנהלת אגף החינוך הלקחים ולהשתפר כבר עתה בנושא

נם לבין עצמם, יש להכין מספר סרטונים קצרים להורים על התנהלות בזמן משבר מול הילדים, בי (ה

 .אחריות דוברת+ אגף החינוך -ניהול סדר יום ועוד

 .אחריות ממונה חירום ובטחון -מדיניות האכיפה בתחום הסדר הציבורי הותאמה למצב (ו

 .10:00תקיימו מפגשים בשעה בכל יום י (ז



 

 

 

 

 ידיעתכם, .3

 חוכימה               ירון
 ובטחון חירום ממונה

 יונה                     כפר
 

 

 

 

 

 :העתק

 , ל"מנכ, העיר' ר -יונה כפר           
 הבטחון תיק ומחזיק העיר' ר.ס           
  בית אב, מנהל -ס"מתנ           
 מפקד יקל"ר           
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 מטה מל"חאל: 

 
 

 1911.20.ועדת מל"ח  סיכום:  הנדון
 

 :כללי .4

 .2019לשנה"ע  4ועדת מל"ח מס'  התקיימה 20.11.19  ה בתאריך .ד



 

 

מנהל המוקד, מנהל  : חינוך, הנדסה, לוגיסטיקה, אוכלוסייה,מנהלי המכלוליםשתתפו: מנכ"ל, הבוועדה  .ה

 . והח"מ תא פס"ח, קב"ט מוס"ח, , מחזיקת תא חירום בתאגיד מעיינות השרון

 נעדרו מהועדה: מנהלת מכלול דוברות ומידע לציבור, מנהלת מכלול כ"א. .ו

  :ועדהוה מטרת .5

 .2020לעדכון תיק אב לחירום היערכות ההצגת  .א

 .ופערים בע"ת במכלולים איושעדכון  .ב

 .לחירוםעדכון היערכות המכלולים  .ג

 

 עדה:  ושעלו בולהלן הנושאים  .6

 ממונה חירום ובטחון (ה

העירייה נדרשת להמשיך ולשפר את מוכנותה לחירום ולאירועי הסלמה/ירי טילים/ רעידות  (1

 אדמה/פנדמיה כפי שהנחתה אותנו המדינה.

 בטווח הקצר:לוח הזמנים לשיפור המוכנות  (2

 -לטובת הבהרות וסיוע בקידום הנושא 5/12עד דרש יקיום פגישות עבודה עם הח"מ ככל שי (א

 מנהלי מכלולים.

 מנהלת עם בתיאום ת"בע לכל 2' ומס למנהלים 2+3' מס, במכלולים תפקידים בעלי מינוי השלמת (ב

 .א"כ מכלול מנהלת+ מכלולים מנהלי -5.12א עד ה "כ

 . ח"פס תא מנהל+ א"כ מנהלת -5.12שית עד ה "היועמ במקום ח"לפס חדש 2' מס מינוי (ג

 .א"כ מכלול מנהלת+ מכלולים מנהלי -5.12מהמינויים עד ה  רלוונטים לא ת"בע הורדת  (ד

 מנהלי המכלולים. - 5/12עדכון הח"מ  בדוא"ל בסטאטוס הכשרות בע"ת עד  (ה

 -סיום העברת  העדכונים לתיק האב המעודכן ו/או הערות עם סימון השינויים לח"מ 10.12.19 (ו

 מנהלי מכלולים.

לטובת  20/12/2019 -עד ה כולל מתנדבים המשובצים למכלולקיום מפגש של כל בע"ת בכל מכלול  (ז

נוהל  מעבר משגרה לחירום +נוהל "זמן יקר", סדר הפעולות בריענון/תיקוף  תדריך/היכרות/ 

 מנהלי מכלולים.- , בדיקת האמצעיםענון תיקי המכלול והתאיםירהזעקת בעלי תפקידים, 

יוקם מכלול כללי בראשות הרמ"ט אשר יכלול את הגזברית, יועמ"שית  והמבקרת ובע"ח נוספים ככל  (3

 שיידרש.

 

 

 דגשים לעדכון תיק האב: (4

 .ולתקף אותועל כל מנהל מכלול לקרא את תיק האב  (א

מוגן המרחב ה, האמצעים העומדים לרשותו ומכלול בחירום?המיקומו הפיזי של ל יש להתייחס (ב

 .כולל הקיבולת שלו הסמוך אליו

 בדיקת נכונות כלל הנתונים המופיעים בו: שמות אנשים, טלפונים, סדר פעולות וכיוב'. (ג

לחירום בדגש על מתקני קליטה +הוצאות  דייהפעלת תקציב  מיהתייחסות לאופן/נוהל   -גזברות (ד

 דחופות.



 

 

המפעיל את  +סד"כ  תכנית המענה לניהול משבר מיםתיקוף  -/מעיינות השרוןהנדסהמכלול  (ה

 .+ האמצעים הנדרשים להפעלת נקודות אלווכםר+ מתנדבים כולל תדהנקודות

, קבלנים שינוע כלליע ציוד למרכזי קליטה, יכולת שינו יש לשפר ולרענן את– לוגיסטיקהמכלול   (ו

, עדכון תדלוק בחירוםה כולל אופן  לקהד נתוני , עדכון משכ"לעדכון נתוני  לפעילות רלוונטית .

 .הקמת מרכז הפעלה  ברעא"ד, עדכון נספח כב' )משכ"ל( -נספח יד'

מיגון( והתאמה למדיניות בהעדר נתונים  מוס"ח +התאמה ליכולת לימוד ) ןריענו -חינוךמכלול  (ז

מחודש יישור קו ותיאום גנים(.  )בי"ס+ רשימות בע"ת במוס"ח  עדכון , פינוי ממ"דים,התגוננות

 בעץ המבנהתיאום הפעולות ומקום מנהל המתנ"ס  , כוללעם המתנ"ס לאור החלפת בע"ת

מוסדות חינוך  -, עדכון נספח ז' בשיתוף מכלול אוכלוסייה, עדכון נספח כד' הארגוני של המכלול

 בעיר.

+ תוספת  אופן הפצתן ןריענוונצורות ההודעות ה יש לתקף את- דוברות ומידע לציבורול מכל (ח

)יש לשבת עם מנהלי המכלולים לבחינת הודעות נדרשות  הודעות לאור התרחישים השונים

ריענון מתנדבים דוברי שפות. אתר החירום, תיקוף  + הודעות מתורגמות לשפות שונות. נוספות( 

, עדכון נספח ט' בדגש על הימצאות הציוד כלל הנהלים ןריענו)לאור חילופים( ומוקדנים תדרוך ה

  .ללשכת מידע לציבור

כתבי  העברתלמנהלי התאים,  2מינוי מס'  .מכלוליםלמנהלים ב  32+מס'  מינוי – כח אדם מכלול (ט

 מפעילי  ,חלק ממתקני הקליטהכמנהלי מוס"ח והמורים ולחדשים לכלל בע"ת בעירייה מינוי 

, עדכון נספח ג' רשימת המרותקים בשע"ח, עדכון  רשימות מתנדבים ןריענוביצוע  .שמרטפייהה

 .ארגוני מתנדבים -נספח יב', עדכון נספח כג' -נוהל הפעלת מתנדבים

ריענון נתוני התושבים הוסטלים, ענון ההנחיות כולל תחום חללים, תר"ח , יר- מכלול אוכלוסייה (י

 , עדכון נספח ז' בשיתוף אגף החינוך,האם יש שינוי בנהלים מול בי"ח  . וסיועהזקוקים לטיפול 

 .אס"ל-, נספח לא'עדכון נספח ט' כולל בדיקת האמצעים לטובת מרכז מידע למשפחות

 

 התייחסויות משתתפים: (ו

 -מנהלת מכלול חינוך (1

 מנהלת המכלול וסגניתה )שושי( הוכשרו לתפקיד מנהלת המכלול. (א

 כלל התיקים עודכנו למעט פער בגנ"י לאור מאבק בין הסתדרות המורים למשרד החינוך. (ב

 המיניים לשמרטפייה ואופן הפעלתה רועננו. (ג

 

 

 מנהל מכלול אוכלוסייה (2

 מנהל המכלול  וסגניתו הוכשרו. (א

 ויקי טרם יצא לקורס, ממתין לאישור. (ב

 תתקיים השתלמות למכלול. 17.12בתאריך ה  (ג

 מפגש עם המתנדבים.יתקיים  24.12ב  (ד

 מנהל המוקד (3

 מנהלת המכלול הוכשרה (א

 מנהל המוקד יוצא להכשרת מנהלי מכלולי דוברות ומידע לציבור. 15.1.20 (ב



 

 

 מנהל המוקד ומנהלת המכלול ישתתפו בכנס "קול העורף" בפקע"ר. 18.12.19 (ג

 אתר חירום של העירייה עודכן לאחרונה. (ד

 התקיימה פגישה עם מתנדבי המוקד. (ה

 מעיינות השרון -ק הבטחוןמחזיקת תי (4

 נדרש להשלים את כח האדם לתחנות לחלוקת מים. (א

 במידת הצורך ובתיאום תועבר הדרכה נוספת בנושא. (ב

 מנהל מכלול הנדסה (5

 .2020יצא ככל הנראה להכשרה במאי  (א

 סיכום מנכ"ל/רמ"ט: .7

 יש לתת התייחסות לסיכום ועדת מל"ח קודמת. (א

החירום כחלק בלתי נפרד מהשגרה כולל הפעולות הנדרשות על כל בעלי התפקידים להתייחס לתחום  (ב

 בכדי לממש את אחריותנו בתחום.

 מכלול המטה יוקם בכדי לתת מענה לנושאים העירוניים כלל שידרשו. (ג

על כל מכלול להעביר התייחסות למכלול דוברות ומידע לציבור ככל שישנם נושאים  -הודעות נצורות (ד

מנהלי  -שאותם נדרש לדברר לתושבים וע"פ איומי הייחוס שעלוהצפויים לעלות בתחומים השונים 

 מכלולים.

מנכ"ל וממונה  -מיקום תחום המחשוב שכרגע משובץ במכלול דוברות ומידע לציבור יבחן מחדש (ה

 .חירום ובטחון

 ./טיפולכםידיעתכם .8

 בברכה, .9

 
 
 

 
 חוכימה              ירון  

 ממונה חירום ובטחון
 יונה            כפר         

 העתק:
 , ר' העיר, מנכ"ל -כפר יונה           
 ס.ר' העיר ומחזיק תיק הבטחון           

 מנהל, אב בית  -מתנ"ס           
            


