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 מטה מל"ח, מנהלי מתקן קליטהאל: 

 

 195.5.ועדת מל"ח  סיכום :  הנדון
 :כללי .1

 .2019לשנה"ע  3ועדת מל"ח מס'  התקיימה  5.5.19  ה בתאריך .א

 .קליטה/רכזי הבטחוןהומנהלי מתקני  מנהלי תאים( 1+2)מס'  בע"תחברי הוועדה , שתתפו הבוועדה  .ב

  :ועדהוה מטרת .2

 התקיים בסוף השבוע החולף.עדכונים לאור סבב ההסלמה בדרום ש .א

 .2019 עירוני בחודש יוני סטאטוס היערכות מכלולים לתרגיל החירום ההצגת  .ב

 .ופערים בע"ת במכלולים איושעדכון  .ג

 עדכון היערכות המכלולים לאימון. .ד

 :שהועלו ע"י המשתתפיםלהלן הנושאים  .3

 מנהל מכלול הנדסה  (1

 ענון בחודשים האחרונים כולל תרחישים.ימפגשי ר 2לול קיים המכ (א

למנהל המכלול ובמנהל תחנת חלוקת מים ומס'  3במס' קיימים פערי כ"א ישים, רוב בע"ת במכלול מאוי (ב

 לכלל מנהלי תחנות המים. 2

 במתקני הקליטה יסופק פתרון חשמל לשטחי ציבור בלבד. (ג

 מנהלת אגף החינוך (2

 .2+3כלל בע"ת מאויישים+ מס'  (א

 רוענן נושא השמרטפייה כולל כ"א. (ב

 תיקי חירום של מוס"ח מעודכנים. (ג

 ל מכלול אוכלוסייהס. מנה (3

 לבע"ת. 1+2במכלול ישנם מס'  (א

 קיים מבנה לפעילות המכלול בחירום בממ"ד. (ב

 עבורו. 2אוייש תפקיד ממונה הבריאות +מס'  (ג

 רפרנטים השונים. מים הרלוונטים+מתקיים קשר רציף עם כלל הגור (ד

 מנהל תא פס"ח (4

 .3. אין מס' טרם הוכשרה -למנהל התא 2הושלם מס'  (א

 למתקני הקליטה באיש שלום ועמל. ענוןיבוצע ר (ב

 טרם הושלם נושא הריתוקים של כלל בע"ת במרכזי הקליטה. (ג

 מבקש שבמידה ויתקיים תרגול פיזי לבצעו בבי"ס עמל. (ד

 מנהל מכלול לוגיסטיקה (5

 אויישו לאחרונה ללא הכשרה. 2+3מספרי  (א

 .19 מאי חודש בסוף הכשרה  מתחיל המכלול מנהל (ב

  תחום הדלק טרם טופל. (ג



 

 

 דוברות ומידע לציבור (6

 , במנהל/ת מוקד.2אנשים. קיימים חוסרים במס'  8במכלול  (א

 המכלול נדרש לבצע אימון הקמה לאור החילוף בבע"ת. (ב

 כ"אמכלול מנהלת  (7

 יצאה הודעה לכלל העובדים על היותם מרותקים בשע"ח לעירייה. (א

 .םכולל בע"ת יחודיי רכזת המתנדבים פועלת לקדם ולהרחיב את נושא גיוס מתנדבים לחירום (ב

 פעולה בנושא.מנהלי המכלולים לשתף  על -לגיוס מתנדבים בעיתוןיצא פרסום  (ג

 .לרכזת המתנדבים 3מס' למנהלת המכלול ואין  2מס' אין  (ד

 .19בסוף חודש מאי  הכשרה מתחילה מנהלת המכלול  (ה

 אב בית מתנ"ס (8

 המתנ"ס ערוך למתן שירות בשע"ח. (א

 בתחום  החירום הקרוב.אב הבית יוצא להשתלמות  (ב

 יש למקלחות ושירותים לשמרטפייה )נותן מענה בסיסי(. (ג

 מנהל מח' תקשוב (9

 ירייה הישן נותן מענה רק למוקד.בבניין הע גנרטור החירום (א

 אינטרנט.יש להבין כי שרתי המחשבים יעבדו רק כל עוד קיים  (ב

 מנהלת בי"ס איש שלום (11

 תיק המתקן מסודר. (א

 .בשע"ח אין יכולת ללמד יחד עם קליטת אוכלוסייה (ב

 הציוד לחירום למתקן נמצא במחסן החירום. (ג

 ישנם פערי מיגון לתלמידים בשגרה. (ד

 ס עמלמנהלת בי" (11

 .מסודר המתקן תיק (א

 .מקלחות כגון קליטה למתקן סניטציה פערי קיימים (ב

 .מסודרים העובדים של הריתוק צווי (ג

 אנשים. 300יכולת קליטה של לבי"ס  (ד

 יגון בבי"ס.קיימים פערי מ (ה

 רכזת בטחון בי"ס הדר (12

 .מסודר המתקן תיק (א

 כרגע מרעננים את הנהלים. (ב

 אנשים. 500-700ניתן לקלוט בין  (ג

 .מקלחות כגון קליטה למתקן סניטציה פערי קיימים (ד

 מבקשים לדעת מי מקצה את ציוד החירום בעת חירום. (ה

 מנהלת בי"ס רימון (13

 .מקלחות כגון קליטה למתקן סניטציה פערי קיימים (א

 בעת קליטת אוכלוסייה בלימוד התלמידים. צוות בי"סמבקשים לדעת מי מחליף את  (ב



 

 

 

 ממונה חירום ובטחון (14

מלמד שאין ערובה שלא יהיו התפתחויות ו/או ההסדרה שהושגה(  על אף)סבב ההסלמה בסוף השבוע  (א

, לרענן את סדר תלהמשיך את ההיערכות והזמינות של בע"נדרש  ולכןבינוני קצר/בטווח  הסלמה נוספת

 הנדרשות במעבר משגרה לחירום.הפעולות 

כוחות צה"ל נשארים בהיערכות בדרום לכל אפשרות להתפתחות עקב מס' ימי אזכור המתקרבים  (ב

 בשבועיים הבאים.

 , נא לסמן ביומנים.במתנ"ס 8:00-15:00בין השעות  11.6.19לחירום הנו בתאריך ה התרגיל הרשותי  (ג

 רח"ל, פקע"ר, נציגי הנפה וגדוד החילוץ הנפתי.בנוסף בתרגיל ישתתפו  (ד

. נדרש בודה בין מכלולים, עקליטת אוכלוסייה ,הדגש באימון הנוכחי יהיה בהתמודדות עם משבר חשמל (ה

אחריות מכלול אוכלוסייה, תא  -מתקני קליטה תלרענן את כלל התיקים וההנחיות וההיערכות לפתיח

 פסח, מנהלי מוס"ח, מכלול חינוך.

 בעיקר בקומות הגבוהות בבניינים. משבר חשמל גורר באופן מיידי משבר מים (ו

רענן את הפעולות על כל בע"ת ל שני התרחישים בהם נתורגל משפיעים באופן ישיר על עבודת כלל בע"ת. (ז

 .ואת הממשקים הנדרשים בין המכלולים הנדרשות ממנו בעת משברים מעין אלו

 העירייה קולטת עובדים חדשים, על מנהלי המכלולים לתאם את שיבוצם לחירום. (ח

רשימת המתנדבים לחירום, לקיים עימם פגישה ולתדרכם אודות  על מנהלי המכלולים לקבל מכ"א את (ט

 המשימות הצפויות להם בעת חירום ולנהל עימם תקשורת קבועה ורציפה.

 לאחר ביצוע תדריך והכשה ושילובו בתרגולים. 3או  2למנות מתנדב להיות מס' ניתן במידת הצורך  (י

לרענן את ועל כן נדרש  בעת קליטת אוכלוסייהלעבוד באופן מלא/חלקי כלל לא מתקני הקליטה עשויים  (יא

   .באחריות מנהלת אגף החינוך -התכניות ללימודים ע"פ האפשרויות

 בעת קליטת אוכלוסייה ככל הנראה לא יתקיימו לימודים במקביל. (יב

 מראש למתקני הקליטה.נתן מענה למקלחות ילא י (יג

על מנהלי מתקני הקליטה להעביר באמצעות אגף החינוך את פרטי צוות מתקן הקליטה לממונה כ"א  (יד

 -וקבלת אישור לכךחשב( )ממובכדי לוודא שאכן כולם מרותקים לחירום+ שביצעו את לימוד הנושא 

 באחריות מנהלי מתקני הקליטה, מנהל תא פס"ח, מנהלת אגף החינוך.

על כל מנהל מכלול להציג את עיקרי  .לקראת התרגיל תתקיים וועדת מל"ח נוספתיתקיים  3.6.2019 ב (טו

 לאור תמונת מצב פתיחה לתרגיל שהועברה ע"י הח"מ. תמונת המצב של המכלול ע"ג מצגת

 

 מנכ"ל נכנס (15

ולעסוק בו תפקיד החלק אינטגרלי מתפקיד( אלה  לאיננו נע"ת )נוסף עחירום להבין כי על כל בע"ת  (א

 בשוטף.

מבעוד מועד ולכן נדרש ללמוד ולהיערך ע"פ נוהל שלא לכולם נערכנו  יווצרו משברים שונים חירום בשעת (ב

 המעבר משגרה לחירום.

 

 

 



 

 

 ר' העירייה (16

 אנו נדרשים להיערכות ומוכנות מיידית לאורך כל השנה בתחום החירום. (א

אחריות מנהלת מכלול דוברות ומידע  -11.6.19י ה לפנאימון מכלול דוברות ומידע לציבור יש לבצע  (ב

 .לציבור+ ממונה חירום ובטחון

 אחריות ממונה חירום ובטחון. -יש להציג את סטאטוס המיגון במוס"ח (ג

יש להשלים את נושא ריתוקי העובדים בשע"ח לכלל העובדים. שע"ח הנה המשך ישיר לתפקידי העירייה  (ד

 מכלול כ"א.אחריות מנהלת וכך גם תפקידי העובדים בה 

 ממונה חירום ובטחון. אחראיות מנהל מכלול אוכלוסייה+ -יש להציג את פערי קליטת האוכלוסייה (ה

 ממונה חירום ובטחון.ת אחריו -יש להסביר לר' העיר מדוע גנרטור החירום נמצא על גג מבנה עירייה ישן (ו

 מנהל מחסנים. -יש להסדיר את הכניסה למחסן החירום (ז

 ל+ ממונה חירום ובטחון.מנכ" –יש לבצע טרם התרגיל ישיבה מקדימה  (ח

 מתקני הקליטה לא ישמשו כבי"ס בשע"ח, יתכן וישמשו מוס"ח באופן חלקי. (ט

 

 ./טיפולכםידיעתכם .4

 

 בברכה, .5

 

 

 
 

 חוכימה              ירון  
 ממונה חירום ובטחון

 יונה            כפר         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 בע"ת לחירום  -כפר יונה           
 מפקד יקל"ר -פקע"ר           
 מנהל המרחב -רח"ל           
            


