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 12/11/2020קורונה  וועדת מל"ח ותמנ"צ סיכום הנדון: 

 

מצב קורונה , ברשות ראש ועדת מל"ח ותמנ"צ בוצעה הערכת  12/11/2020בתאריך ה  .1

  המכלולים והאגפים.נכחו כלל מנהלי  ההעיר / מנכ"ל עיריי

 .עיר ירוקה  8פעילים  –תמנ"צ רשות  .2

 :המכלולים  תהתייחסולהלן  .3

  – ביטחון  .א

 . הצגת גרף פעילות מתוכנן 

  נתכנן ונתאם תרגול  2021מתקדם בניית מרכז ההפעלה שבסיומו במהלך

 מיבצוע למרכז ההפעלה.

 .התאמת כלל הפקלים והמבנה לתצורה החדשה 

 והדרכות ל מכלולים  ביצוע ימי עיון 

  עדכון שבצ"ק 

  עבודה על מס"ד נתונים בדגש שכבותgis   וכן מס"ד נתוני אוכלוסייה רווחה

 , בתי ספר, גנים וכ' 3גיל 

  -אוכלוסייה .ב

  וכן הבנה כספת נצורה נפתחה במהלך הקורנה דבר שפתח בפנינו לקוחות

 רחבה יותר בתחום זה.

  שינוי תפיסת ההפעלה הלכה למעשה בין שגרה לחרום נידרש לבצע

 התאמות לאור הניסון שהצטבר.

  לחרום לכלל העו"סים ולמנהלי המדורים. תוהשתלמויומתבצעים הדרכות 

 חינוך .ג

  גם במוסדות החינוך וגם ברשות  ךולהיעריש לתת את הדעת על רע"ד

 בהתאם.

  בתחום הרע"ד והפעלת הרשות במקרה קיצון. מומלץ לעסוק 2021שנת 

  -רישוי עסקים ותיירות .ד

 .מנהל אס"ל בחרום נידרש לתרגל את פתיחת האס"ל והפעלתו 

 לבצע תרגול מלא של האס"ל עם כלל בעלי  2021 ברבעון א מבקש

 .םהתפקידי

  -מכלול רובעים ולוגיסטיקה .ה
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  בשילוב הרווחה במהלך הקורונה נתן תמונת מצב מכלול רובעים הפעלת

להפעלת השיטה סה"כ עבד חלק בתצורת רובעים ובשליטה מלאה לפחות 

 חלוקת המזון והאמצעים.

  תהכיסאובין  ליפוינידרש לרענן שבצ"ק ולעסוק בתחום המתנדבים שלא 

 .םתפקידיעם החלפת בעלי 

 –תשתיות  .ו

 .כלל אנשי ההנדסה ביצעו קורס הכשרה למבנים 

 במכלול  2מנהלי מכלול ויהיה מספר  קורסיי מבצע אלכס 

  -כ"א .ז

  מבצעים השתלמויות לחרום דרך המכללה לביטחון 

  בכל מכלול  2יש פער בכ"א במכלולים בעיקר אנשי מקצוע ומספרי 

  2021לשנת  םחיוניינידרש לחדש עובדים 

 מ.יקל"ר  .ח

  תוהשתלמויועדין אין ת.ע מחוז ולכן לא ניתן לדעת קורסים תרגילים  

 רשות אחריותי מול מנהלי המכלולים  ןמודיעיל תיק נידרש לעבוד ע. 

  -106מוקד  .ט

  פעלו במוקד בתצורת חרום בקורונה דבר שחדד את נוהלי  המוקדניותרוב

 העבודה והשיטה.

  נידרש כל פעם שיש חרום ונידרש הפעלת מוקד שהמוקדניות והמשמרות

 שמתוכננות לחרום יגיעו למוקד.

  -מבקר .י

 ש לתת מענה לתושב כאשר הרשות לא עובדת גם בתקופת הקורונה נידר

 וכן בתקופת חרום לבנות אמצעים ותשתיות למענה מרחוק.

  חובה להאיץ את בניית מרכז ההפעלה כחלק בלתי נפרד ואף מתחייב

 לכשירות הרשות לחרום .

 -יכום והנחיות ראש העירס .4

  תושב הינו במרכז, שהינה חרום לכל דבר וענין כאשר ה הבקורונהמשך עיסוק

 צמצום התחלואה, מענה לפרט, הסברה, אכיפה.

 תרגול רע"ד ופתיחת אס"ל בהתאמה כתרגיל רשותי או תיאום אל  2021להכניס ל

 מול פקע"ר לתרגול השנתי.

  ךלהיעריבוצעו תרגילי פתע רשותיים במהלך השנה ושנה הבאה נא . 

  , כל מנהל מכלול באחריותו הכשרת בעלי התפקידים בתאום עם דקל ופקע"ר

לת תרגיל הזרמות , או כל דבר ענונים מקצועיים, הפעהשתלמות יכולה להיות ר

 שיעלה את כשיורת המכלול ואנשים לחרום.
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 מרכז ההפעלה מוביל דקל וליווי צמוד של אגף ההנדסה , מרכז  תבבניייסוק ע

 ההפעלה יוקם ברחוב הבנים כפי שסוכם ויצא לביצוע ע"י פצ"ן.

 2021  ןריענוכל אחד בתחומו  ךלהיערמתוכנן לרשות ביקורת חרום וכן תרגול נא 

למימוש  הנדרשפק"לים, שבצ"קים , אמצעים, תוכנות , מס"ד נתונים וכל דבר 

 אחריות הרשות לחרום.

  מיפוי כתובות ברשות א. הנדסה 

 . עיסוק בתחום כיבוי האש הן לשגרה והן לחרום 

 כנון מרכז מת מרכז ההפעלה כמתחם חרום אחוד לכלל כוחות הביטחון כחלק

 מ"י, כב"א , מד"א ההפעלה החדש להכניס 

 

 בברכה.שימושכם ל .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקל               אריה 

 אגף הביטחון  מנהל 

 עיריית קריית שמונה 

 


