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 מטה מל"חאל: 

 

 6.6.22ועדת מל"ח  סיכום:  הנדון

 

 כללי .1

 התקיימה ועדת מל"ח בהשתתפות כלל חברי הוועדה למעט הרמ"ט. 6.6.22  ה בתאריך .א

 הועדה נוהלה ע"י ממונה חירום ובטחון .ב

 הוועדה מטרת .2

 . והנחיות להמשך  4.4.22 סיכומי אימון חד יומי מתאריך ה הצגת  .א

 בוועדה שעלולהלן הנושאים  .3

 ממונה חירום ובטחון .א

. 4.4.22על כל המכלולים )למעט אלו שהעבירו( להעביר בהקדם את סיכום האימון החד יומי שנערך ב  (1

 ניתן להסתייע בסיכום האימון שפקע"ר שלח והועבר ע"י הח"מ לכלל המנהלים.

 הכנות מקדימות. יש להיערך במהלך חציון ב' לתרגול הקפצת מכלולים ללא התראה. ממליץ על ביצוע (2

ים איש לשבת עם מנהלת מכלול כ"א ולהסדיר את נושא תחלופת כ"א במכלולים בדגש על מנהלי ת (3

 שהתחלפו. 2+3ומספרי 

 יוצאים להכשרות כאשר יפתחו. 3ו/או  2יש לוודא שמספרי  (4

 העירייה החלה בתהליך הקמת מרכז הפעלה, כרגע בשלב אישור יועץ לתכנון מפורט. (5

, צפי סיום עדכון 1.10.22עד ל   2023ויש( הערות לתיק אב לחירום לקראת תיקונו לשנת  יש להעביר )ככל (6

 . 23נובמבר  - התיק ע"י הח"מ

ינן קבוצות להעברת הנחיות ו/או הוראות אלה במקרה הטוב לעדכונים ויש הם איקבוצות הווטסאפ למינ (7

לא כל הודעה צריכה להגיע למנהל המכלול אלה  בנוסף  .מיידלם רואים את כלל ההודעות לא כו להבין כי

 יש לעבוד גם אל מול מנהלי התאים.

 מפקד יקל"ר .ב

 בהמשך לאימון ניכרת עקומת למידה טובה במכלולים. (1

 כונים.חשוב להמשיך ולתחזק את תחום המתנדבים בכל המכלולים, לשמר את הקשר והעד (2

 מבקש שבמידה ומתקיימת פעילות כלשהיא בתחום היערכות לחירום לעדכן אותו. (3

. מדובר במספר ימים בהם מרכזים מאמץ בשיתוף ם פקע"ר מול "360שבוע "יתקיים  23בשנה"ע  (4

 העירייה, העובדים, והתושבים בתחומים שונים של ההיערכות לחירום.

 צפירה בעיר.הוקם צופר בשרונה ונכון להיום אין פערי  (5

 מנהלת מכלול מרכז קהילתי .ג

חשוב שמנהלי המכלולים ימרו קשר עם המתנדבים ויהיו עימם בקשר ישיר ויתדרכו אותם, יתרגלו אותם  (1

 וישמרו על כשירותם.



 
 

 
 

 

 מנהל מכלול לוגיסטיקה .ד

 יועבר סיכום עד סוף השבוע. (1

 מנהל מכלול דוברות ומידע לציבור .ה

 מהתייחסות הבקרים באימון.בסה"כ האימון היה טוב כולל  (1

 נדרשים למכלול ותגובות להודעות היוצאות ממנו.נדרש לשפר את התייחסות המכלולים לדיווחים ה (2

 מנהל מוקד עירוני .ו

לגבי התכנון להקים את מרכז ההפעלה בכני גיל ירדן הישנים, ממליץ לעדכן את ההורים השכולים שעל  .ז

 שמות בניהם קרויים הגנים על התכנית.

 ים פערים בתקשורת בין המנהלים כפי שבאו לידי ביטוי במענה להודעות בקבוצות למנהלים.קיימ .ח

 מנהל מכלול הנדסה .ט

 קיימת תחלופת כ"א גדולה במכלול. (1

 קיימת חשיבות גדולה לתרגולים שמשפרת את השיח במקצועי בתוך ובין המכלולים. (2

 כלל מנהלי תחנות החלוקה.באימון האחרון תורגלה פתיחת נקודת חלוקת מים שאליה נחשפו  (3

 אנו נדרשים לשפר את שרשרת הפעולות באירוע מתחילתו ועד לסגירתו. (4

 

 ./טיפולכםידיעתכם .4

 

 בברכה, .5

 

 

 
 

 חוכימה              ירון  
 ממונה חירום ובטחון

 יונה                  כפר   
 
 

 
            

 
 
 
 

 העתק:
 העירייה ומחזיק תיק הבטחון,' ר' סל, ר' העיר, מנכ" -כפר יונה           
 


