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 7/6/2020 

 מטה מל"חאל: 

 

 3.6.20מל"ח  וועדת סיכום:  הנדון

 

 :כללי .1

קב"ט  שתתפו: מנכ"ל, מנהלי המכלולים,הבוועדה  ועדת מל"ח.התקיימה  3.6.20  ה בתאריך .א

מחזיקת תא חירום בתאגיד מנהל מרכז קהילתי, אב בית מרכז קהילתי, יועמ"ש, גזברית, , מוס"ח

 .ומבקרת העירייה מחזיק תא פסח )לא מאוייש( ונעדרמעיינות השרון. 

  :ועדהוה מטרת .2

 קודמים. הנחיות מדיוניםהצגת סטאטוס היערכות לחירום ומימוש  .א

 :שהועלו בוועדהלהלן הנושאים  .3

 .19.10.20לחירום ב העירייה עומדת לפני ביקורת מוכנות  .א

לממונה חירום ובטחון  15.7.20גמר ביצוע בכתב עד לתאריך ה ודיווח הנושאים הנדרשים לטיפול  .ב

 :)למעט אם צויין אחרית( הנם

 .20.9.20תג"ב  ממונה חירום ובטחון-עדכון תיק אב עירוני לחירום  (1

נא לוודא רישום ויציאה  -יציאה להכשרת מנהלי מכלול הנדסה + מנהל מכלול לוגיסטיקה (2

 מנהל מכלול לוגיסטיקה+ מנהל מכלול הנדסה. -לכלל ימי ההכשרה )הועבר טופס רישום(

)שמות בע"ת, טלפונים, סדר פעולות, אמצעים,  בתיקי במכלול עדכון נתונים של כל מכלול (3

בתוך  /רענון+ אימון בסיסי מצומצםמיקום פיזי של המכלול בחירום, עזרי שליטה וכיוב'( 

 אחריות מנהלי מכלולים. -+ סדר הפעולותהמכלול

 אחריות מנהלי מכלולים+ מנהלת כ"א. -לכל תא 2בכל מכלול ומס'  2+3השלמת כ"א מס'   (4

יש  – ח+ נתוני סגל שמרטפיות+ תיקי מתקן לקליטת אוכלוסייה"מוס של וםחיר עדכון תיקי (5

מנהלת מכלול חינוך בסיוע קב"ט מוס"ח  -לבצע זאת בספטמבר עם תחילת שנה"ל תשפ"א

 .15.9.20תג"ב  ומחזיק תיק פס"ח שיומונה

+התאמה ליכולת לימוד )בהעדר מיגון( והתאמה למדיניות התגוננות, פינוי  נתוני  מוס"ח ןריענו (6

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

לאור החלפת בע"ת, כולל תיאום הפעולות ומקום מנהל המתנ"ס בעץ המבנה הארגוני של 

מנהלת  מוסדות חינוך בעיר -אוכלוסייה, עדכון נספח כד' המכלול, עדכון נספח ז' בשיתוף מכלול

 .15.9.20תג"ב  מכלול חינוך

מנכ"ל+ מנהל מכלול  -קביעת מתווה ההתמודדות עם אי התקדמות בטיפול בתא דלק (7

 .גזברית +לוגיסטיקה

העבודה שמוכנת בימים אלו  ע"י כל מנהל אגף בתחומו )בנוסף  ב תחום החירום בתכניתוליש (8

 אחריות מנהלי מכלולים.-לאימונים ותרגילים המוכתבים ברמה העירונית(

, להיפגש ולהיערך ים ו/או בפקע"רהמקביל ההממשל יבמשרדים קשר עם הרפרנט יצירת (9

 אחריות מנהלי מכלולים. -לביקורת בהתאם נדרש

בדגש על מתקני קליטה ואופן ביצוע דרישות חירום בהפעלת תקציב  מיידי כתיבת נוהל   (10

 אחריות גזברית. -+הוצאות דחופות

 1+2חלוקת המים מס'  תיקוף תכנית המענה לניהול משבר מים +סד"כ  המפעיל את נקודות  (11

מכלול  מתנדבים כולל תדרוכם+ האמצעים הנדרשים להפעלת נקודות אלו+ הסדרנים/

 .ות השרוןהנדסה/מעיינ
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 יכולת שינוע ציוד למרכזי קליטה, שינוע כללי, קבלנים לפעילות רלוונטית . עדכון התייחסות ל  (12

הקמת מרכז  -נתוני משכ"ל, עדכון  נתוני הדלק כולל אופן  התדלוק בחירום, עדכון נספח יד'

 .מכלול לוגיסטיקה מנהל -הפעלה  ברעא"ד, עדכון נספח כב' )משכ"ל(

 אופן הפצתן + תוספת הודעות לאור התרחישים השונים )יש  ןהנצורות וריענוהודעות ה תיקוף  (13

לשבת עם מנהלי המכלולים לבחינת הודעות נדרשות נוספות( + הודעות מתורגמות לשפות 

שונות.  תיקוף אתר החירום, ריענון מתנדבים דוברי שפות. תדרוך המוקדנים )לאור חילופים( 

מנהלת  ח ט' בדגש על הימצאות הציוד ללשכת מידע לציבורכלל הנהלים, עדכון נספ ןוריענו

 . רמכלול דוברות ומידע לציבו

ככל שישנם נושאים הצפויים לעלות  ממנהלי המכלוליםהתייחסות  קבלת -הודעות נצורות  (14

והטמעתן באמצעי  בתחומים השונים שאותם נדרש לדברר לתושבים וע"פ איומי הייחוס שעלו

 מנהלת מכלול דוברות ומידע לציבור.  -ההודעות הקיימים במוקד העירוני

רשימות מתנדבים, עדכון נספח ג'  עדכון+ ריתוק כלל בע"ת החדשים והוצאת כתבי מינוי   (15

ארגוני  -נספח יב', עדכון נספח כג' -רשימת המרותקים בשע"ח, עדכון  נוהל הפעלת מתנדבים

 .מנהלת מכלול כח אדם -מתנדבים

ריענון ההנחיות כולל תחום חללים, תר"ח , הוסטלים, ריענון נתוני התושבים הזקוקים לטיפול   (16

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

כלול מ מנהל -אס"ל-כולל בדיקת האמצעים לטובת מרכז מידע למשפחות, נספח לא'

 .אוכלוסייה

מנכ"ל  -מיקום תחום המחשוב שכרגע משובץ במכלול דוברות ומידע לציבור יבחן מחדשקביעת  (17

 וממונה חירום ובטחון.

 תוך הדגשת מיקום ותוכן השינויים/תוספות.   wordאת העדכונים לתיק האב יש להעביר במסמכי  .4

 סיכום רמ"ט/מנכ"ל .5

 .בהיערכות לחירום אישיתאחריות על כל מנהל ומחזיק תא לגלות   .א

 .עבור התושבים ונדרשים לתת מענה קו אחרוןאנחנו כעובדי העירייה הננו   .ב

   לראות  -)תיקים, מינויים, קשר עם יח' קצה(+ מהות נושאים מרכזיים לטיפול: ארגון וסדר 2  .ג

 שאכן מוכנים לחירום.       

 .מנהליםהכלל  -המטרותעדכון בכלל תוכניות העבודה את נושא החירום. הוא אחת   .ד

 .מנהל מכלול הנסה+ מנהל מכלול לוגיסטיקה -סיום הקורסים וההכשרות .ה

 שבועות מהיום על כלל הנושאים שעלו בזימון ובסיכום ולסגור עד אז 4יש להתייחס בכתב תוך  .ו

 .מנהליםהכלל  - בעמ"ט מסודרת הפערים

 ותפעול ופחות דוברות.תא במכלול לוגיסטיקה. אוריינטציה של תחזוקה  -מחשוב  .ז

 .דוברת -מרכזיההקלטות בכלליות יוכנסו לההודעות הכחלק מההערכות.  -הודעות נצורות  .ח

 לא היה מעולם בסדר עדיפות עירוני. כיום נבחנות חלופות לרבות פרויקט עתידי. -מרכז הפעלה .ט

 קהילתי.המרכז התחקיר עומק על כל ההפעלה ע"י  יש לבצעיסוכם עם ירון.  -תא מתנדבים  .י

 -קריטי ורגיש מאד. יש לסיים ההערכות בחודש ימים. בעדיפות לעובדי רשות -נושא המים .יא

 .תא מתנדבים כ"א+ מהנדס+

 וכל מנהל מעדכן בתחומו המקצועי. צזו הסיבה שמתקיימת העמ" -דיווחים בתוך ושל הארגון   .יב

     כלל- ועל כל אחד להתארגן מבעוד מועד עם העזרים הנדרשים לו לחירום הלקח כבר נלמד -עזרים   .יג

 .מנהליםה  
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בחירום ככל ומוס"ח אינם עובדים/  נוטה לאשר הכפפה לשפ"ע -אבות הבית של מערכת החינוך   .יד

מנהל מכלול לוגיסטיקה+ מנהלת מכלול  -איתי ועם ירון . נא לקיים חשיבה בנושא ולאשרנערכים

 .חינוך

    תוך חודש מהיום ע"פ תאריך שיעודכן ע"י ממונה חירום ערך ברצינות ולדווח ביצועימבקש לה  .טו

 .ובטחון 

 

 ./טיפולכםידיעתכם .6

 בברכה, .7

 

 

 
 חוכימה              ירון  

 ממונה חירום ובטחון
 יונה            כפר         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק:
 העיר,ר'  -כפר יונה           

 ס' ר' העירייה ומחזיק תיק הבטחון,                             
 ,מנכ"ל                            

 

            


