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 מטה מל"חאל: 

 
 

 20.2.2ועדת מל"ח  סיכום:  הנדון
 

 :כללי .1

 .2020לשנה"ע  1ועדת מל"ח מס'  התקיימה 2.2.20  ה בתאריך .א

, מנהל תא פס"ח, קב"ט לוגיסטיקה, אוכלוסייה: חינוך, שתתפו: מנכ"ל, מנהלי המכלוליםהבוועדה  .ב

גזברית, , הנדסהס. מהנהל מכלול  ,מנהלת מכלול דוברות ומידע לציבור, מנהלת מכלול כ"א מוס"ח,

 .והח"מ אב בית מתנ"סיועמ"שית, 

 .מחזיקת תא חירום בתאגיד מעיינות השרוןמהועדה:  הנעדר .ג

  :ועדהוה מטרת .2

 לחירום ומימוש סיכום דיון קודם.סטאטוס היערכות הצגת  .א

 .2020לעדכון תיק אב לחירום היערכות ה .ב

 .2020ביקורת מוכנות לחירום בשנה"ע  עדכון .ג

 

 עדה:  ושעלו בולהלן הנושאים  .3

 :ממונה חירום ובטחון .א

השנה אנו עתידים להיות מבוקרים ע"י פיקוד העורף בתחום המוכנות לחירום וזוהי הזדמנות לשפר  (1

 לחירום בדגש ולאור החלפת מספר בעלי תפקידים בכל הרמות. את המוכנות

טה, מי וסייה לא הועברו התייחסויות. הופץ תיק האב לחירום כטיולמעט מכלול חינוך וקצת מהאוכל (2

שעדיין רואה לנכון שישנן הוספות/שינויים/תיקונים מוזמן להעביר לח"מ וזאת על אף שנדרש היה 

 .מנהלי מכלולים -לסיים זאת לפני זמן רב

שאים נים והנוהסיכום הקודם( תקפים וטרם הושלם ביצוע העדכו צ"בכלל הנושאים מדיון קודם )מ (3

  לל מנהלי המכלולים.כ"י ענדרש להשלימם בהקדם  -לטיפול

 2בכל המכלולים למנהלי מכלול ומס'  2+3באיוש בעלי תפקידים מס'  בקדימות עליונהיש לטפל  (4

 /תמנהלחריות בא -ח פער בביצוע המשימות בזמן חירוםאי מימוש הנושא יגרור בהכר למנהלי תאים

 . מכלול מול מנהלת מכלול כ"א

בהקדם לאור עזיבה מתוכננת של מנהל התא והעברה צפויה של סגניתו  תא פס"חאייש את יש ל (5

 .ל+ מנהלת מכלול כ"אמנכ" – למכלול אחר

 התייחסויות משתתפים: .ב

 ינתן טיפול מקומי למספר מצומצם של חללים.יבנתניה. בכפר   תר"ח לא יפתח בכפר יונה אלה (1

 תלמות עו"ס לחירום בחודש האחרון.התקיימה הש (2

 ידע לציבור.השנה תהייה התמקדות של מכלול אוכלוסייה במרכז מ (3

 אזרחים ותיקים בכפר יונה. 2700 מופו  (4

 מתנדבים לסיוע לאוכלוסייה ותיקה בשע"ח. 20קיימים  (5

 



 

 

 :סיכום רמ"ט מל"ח .ג

המטרה היא רציפות תפקודית של העירייה במתן שירות לתושבים ושמירה על על כולנו להבין כי  (1

 טחונם.יב

בכדי שניתן יהיה לתת  3+2תמיד יהיה מחסור בכ"א מסיבות שונות ועל כן יש להיערך בהיבט מס'  (2

 .מנהלת מכלול כ"א אחריות מנהלי מכלולים+ -צרכי התושבים ובע"ת בחירוםמענה לכלל 

 .מנהל מכלול לוגיסטיקה אחריות גזברית+ -יש להשלים את כלל הפערים בהיערכות תא דלק (3

 ממונה חירום ובטחון.אחריות  –יש להוציא גאנט היערכות לביקורת  (4

תרגילים המוכתבים ים ונלהתייחס בתכנית העבודה שמוכנת בימים אלו לחירום )בנוסף לאימו יש (5

 ם.אחריות מנהלי מכלולי-ברמה העירונית(

על כל מנהל מכלול ליצור קשר עם הרפרנט שלו במשרד הממשלתי המקביל, להיפגש עימו ולהיערך  (6

 אחריות מנהלי מכלולים. -לביקורת בהתאם נדרש

 

 ידיעתכם, .4

 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           
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 מטה מל"חאל: 

 
 

 1911.20.ועדת מל"ח  סיכום:  הנדון
 

 :כללי .5

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

מנהל המוקד, מנהל  לוגיסטיקה, אוכלוסייה,: חינוך, הנדסה, שתתפו: מנכ"ל, מנהלי המכלוליםהבוועדה  .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 .6

 .2020לעדכון תיק אב לחירום היערכות ההצגת  .ד

 .ופערים בע"ת במכלולים איושעדכון  .ה

 .לחירוםעדכון היערכות המכלולים  .ו

 

 עדה:  ושעלו בולהלן הנושאים  .7

 ממונה חירום ובטחון .ד

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

 אדמה/פנדמיה כפי שהנחתה אותנו המדינה.

 לוח הזמנים לשיפור המוכנות בטווח הקצר: (2

 -לטובת הבהרות וסיוע בקידום הנושא 5/12עד דרש יעבודה עם הח"מ ככל שיקיום פגישות  (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 -5.12עד ה  יתש"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

 -לח"מסיום העברת  העדכונים לתיק האב המעודכן ו/או הערות עם סימון השינויים  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/ 

 מכלולים.מנהלי - , 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 יש להתייחס ל (ב

 .כולל הקיבולת שלו הסמוך אליו

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

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

 דחופות.

המפעיל את  +סד"כ  מיםתכנית המענה לניהול משבר תיקוף  -/מעיינות השרוןהנדסהמכלול  (ה

 .+ האמצעים הנדרשים להפעלת נקודות אלווכםר+ מתנדבים כולל תדהנקודות

, קבלנים ע ציוד למרכזי קליטה, שינוע כללייכולת 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  , כוללהחלפת בע"תעם המתנ"ס לאור 

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 לציבורמכלול  (ח

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

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  2+3מס'  מינוי – כח אדם מכלול (ט

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

, עדכון  , עדכון נספח ג' רשימת המרותקים בשע"חרשימות 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'ט' כולל בדיקת האמצעים לטובת מרכז מידע למשפחותעדכון נספח 

 

 התייחסויות משתתפים: .ה

 -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

 ואופן הפעלתה רועננו.המיניים לשמרטפייה  (ג

 

 



 

 

 מנהל מכלול אוכלוסייה (2

 מנהל המכלול  וסגניתו הוכשרו. (א

 ויקי טרם יצא לקורס, ממתין לאישור. (ב

 תתקיים השתלמות למכלול. 17.12בתאריך ה  (ג

 יתקיים מפגש עם המתנדבים. 24.12ב  (ד

 מנהל המוקד (3

 מנהלת המכלול הוכשרה (א

 דוברות ומידע לציבור.מנהל המוקד יוצא להכשרת מנהלי מכלולי  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 -מחזיקת תיק הבטחון (4

 נדרש להשלים את כח האדם לתחנות לחלוקת מים. (א

 דרכה נוספת בנושא.במידת הצורך ובתיאום תועבר ה (ב

 מנהל מכלול הנדסה (5

 .2020יצא ככל הנראה להכשרה במאי  (א

 סיכום מנכ"ל/רמ"ט: .8

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

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

 בכדי לממש את אחריותנו בתחום.

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

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

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

 מכלולים.

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

 .חירום ובטחון

 ./טיפולכםידיעתכם .9

 בברכה, .10

 
 
 

 
 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           
            


