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 (   24.11.2022) במסגרת תרגיל יום א לרשות  2022לשנת  4וועדת מלח מספר 

 
 דברי פתיחה : 

 
   –  ראש העירייה

 
שמאגד את כלל   2022נבצע תרגול לכלל המכלולים . תרגיל ראשון לשנת   םשלום לכולם . היו

הפעילויות בתחום החירום של הרשות . הרשות שלנו מצטיינת במתן שירות לתושב, אך מצב  
,   ןחירום הינו מצב מורכב בו אנו אמורים להסתגל למצב חדש תוך התמודדות עם איומים מצפו 

 ונות ואלימות גואה בחברה הישראלית .  שנים אחר 4מדרום , חוסר משילות של 
 כרשות עלינו להתמודד עם רעידות אדמה , מזג אויר קיצון , קריסת מבנים ומשבר אקלים.

בו הרשות הטיבה לשרת אזרחיה גם   – כאשר התכנון נכון אז הביצוע מיטבי. ראו מקרה קורונה 
 בזמן חירום וגם בתנאים קשרים ובעייתים .  

משאבים עם ם ולאחד . מציע לאגשירות הצלה וחילוץ אשר אומנו ושמרו על כאנחנו הקמנו פלוגות 
השכנות בכל הקשור להתנהלות בשעת חירום . כל רשות תתרום בשעת חירום את אשר  הרשויות  
 ובכך נחסוך כסף ותהיה ערבות הדדית וסיוע בין השכנות .  ברשותה 

 
 – מנהל התרגיל  –בן נון ירון 

 
 חונכים .   8ל ואיתי מצויים פה כ "אני מנהל התרגיל מטעם רח 

התרגיל של היום צריך להיות מתורגל באופן בו תהיה  התייחסות לפרטים הקטנים תוך ווידוא  
 בין המכלולים .  הממשק מיטבית של   עבודה 

 
בתוכם ובינם. את הפקת הלקחים והמסקנות  , לחבר את המכלולים "להסיר חלודה" המטרה היא 

 של היום יש לממש בתרגיל יום ב.  
 יש לתת מענה לאיומי סייבר כולל תכלול כלל הסדפ בנושא איומים מסוג זה.  

חשוב מאוד במקרה    –יש לתת דגש לקראת תרגיל יום בי על כל נושא הפסקת חשמל ועבודה לילה 
   הפלטפורמות.שהוקמו ודברור הנושא בכל   וזאת באמצעות הרובעים הציבור  כזה קשר עם

חיבור לנותני שירות חיצוניים כמו בזק וחח"י ויש לדרוש שהם ינכחו    –פתיחת מרכז קליטה  
 בתרגילים .  

 יש לעבוד על קבוצות תכנון איכותיות אשר בהן ישבו נציגים של כלל האגפים .  
 בהצלחה לכולנו !!! 

 
   – סגן מפקד הנפה –וידל עדי 

 
 עבודת מטה ועיקרי משימות של הרשות המקומית :

 באוכלוסיה תוך דגש ופילוח ) אוכלוסיית קצה ( טיפול ותמיכה  .1
 מסירת מידע , מתן מידע לציבור , אספקת אמצעים , הפעלת מתנדבים.  – הצלת חיים  .2

 
 הבדלים בין שיגרה לחירום .   3ישנם 

 בשיגרה  פנייה ישירה לחברות נותנות השירות  .1
 חירום  פנייה למוקד ב 

 שונה לחלוטין .  בחירום וברגיעההמבנה הארגוני של הרשות  .2
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מהיר יותר וארוך יותר ) הרבה שעות עבודה ( בניגוד  בחירום  – זמן העבודה וקצב העבודה  .3
 שם שעות העבודה פחות או יותר מוגבלות וקבועות. לשגרה 

 
, לסנן את הדברים דרך   ן המכלוליםבי בתרגיל היום הנכם נדרשים לבצע שיח פורה ככל האפשר  

 מידע עודף.  ולהביא את הדברם כהוויתם ללא המבצעים 
דברים בלבד שהם המרכזיים ודורשים   3כאשר מביאים את הדברים לשולחן המרכזי יש להעלות  

התייחסות הנהלת העירייה לנושא. תכלית הערכת המצב היא להחליט ולכן יש להציג לראש העיר  
 עובדה , משמעות , המלצה . הכי קצר והכי תמציתי.  

יש להקים קבוצה לטעמי הכולל את כלל  חשיבות קבוצות התכנון לא מוטלת בספק ועל כל נושא  
 הנציגים מכל האגפים , שהרי לכל אגף יש תובנות בכל נושא ונושא.  

 
   –מנכ"ל   -אהוד לזר 

 
יש לבצע שיח בין המכלולים לפני הערכת המצב . שיח שילבן את כל הנקודות הפתוחות טרם הבאתם 
ממליץ  השכנים.  המכלולים  אצל  התשובות  את  תמצאו  כי  בהחלט  להיות  יכול  המרכזי.  לשולחן 
להעלות את כלל הנקודות הפתוחות הדורשות אישור הנהלת העירייה ) השולחן המרכזי ( על שקף  

 מסודר .  
פ מסודר למשברים כמו משבר מים , הפסקות חשמל , משבר סייבר ואחר כך "יש לוודא כי ישנו סד

 קבוצות תכנון שתוקמנה לצורך תכנון עתידי .  
 

   תרחיש המעשה מוצג על המקרן
 

 - מנכ"ל -אהוד לזר 
התכנס לחיתוך מצב ל אבקש מכלל המשתתפים להוציא את המשמעיות מהתרחיש כפי שהוצג לכם ו

 . 12.30 בשעה
 

 :  12.30. שעה  1התכנסות מספרי 
 

 ללחימה . היו נפילות גם מדרום וגם מצפון .   14אנחנו ביום ה   –  המנהל"ח  –בועז מייזל  
 לכודים כוחות עובדים במקום .    2, ) ארוע פתוח ( . יש  8נפילות היו ברחוב מורן  

 באוכלוסיה  בהבטים של טיפול ארועים סגורים אבל עדין רלוונטים בעיקר   3בנוסף יש  
 .  יפונו ונפתח מרכז קליטה בבית ספר יוחנני  130מחוסרי קורת גג,   500ישנם   

 . ישנו פער בתחום מתן מענה לנפגעי חרדה . אין מספק מרפאות אחודות 
  

 צופרים . יחד עם זאת אין בעייה מבחינת הכיסוי  4פער נוסף הינו בתחום הצופרים . ישנה בעייה ב 
 הדרש לתיקון הצופרים . יש ל

 
 ישנם תשושי נפש מקרב עובדי העירייה    –תשושי נפש  

 
הרצליה   אבות  קודמות  – בית  מנפילות  עכשיו    כתוצאה  אותו  ומפנים  לשימוש  ראוי  כלא  הוכרז 

 הדיירים נשלחו למקומות חלופייים מחוץ לעיר.  
מ    –משמעויות   , צריך לטפל באוכלוסיה חסרת הגג כתוצאה  עובדים  הנפילות    3פער של שחיקת 

 באתרי ההרס ויש לפתוח מרכז קליטה ביוחנני. 
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 המלצות :  
 יש לבצע פעילות הפגתית לעובדי הרשות   .1
 יש לגייס מתנדבים   .2
 . יש לבצע פנייה של ראש העיר לרח"ל לגיוס כוחות רווחה .3

 
   –יקל"ר    -אבי קלר 

 
 ישנה פלוגה מגדוד חילוץ שמסייעת   .1
 ( שום דבר לא פועל ) המשק פועל תחת הגדרת " משק חיוני " 4מדיניות התגוננות  .2
יש לעודד אנשים באמצעות מערך ההסברה להוריד אפליקציה    –יש בעייה בכניסה לממדים  .3

 הכי מוגן שיש שתתן התראה על נפילת טיל .  
 ר.  " שמעות להנחיות פקעיעניין ההתגוננות והבכל פנייה לתושבים יש להדגיש את  

 ממליץ לתגבר את העובדים במוקד העירוני .  .4
 ממליץ לרכז את כל הבקשות ולהביאם לאישור השולחן הזה.  –לגבי בקשות של תושבים  .5
 

 -מבצעיםמכלול  – עודד כץ 
 ארוע פתוח עדיין .   8סגורים ) הר נבו , ראש פינה, עצמאות ( מורן   ארועים 3

 איזורי צפירה   2העיר מחולקת ל  
 בית ספר לב טוב וברנדייס יפתחו לטובת עובדים תשושים . 

 
 –   אוכלוסיהמכלול   - ג אהרון זלצבר

 מחוסרי קורת גג.    500נפגעי חרדה,  400כ 
 נפתח מתקן קליטה בבית ספר יוחנני. 

 תלונה על יחס קשה במתקני הקליטה  
 בית האבות הרב קוק יפונה  

 הצפה של טלפונים למוקד ואין מספיק כח אדם  
 בתי האבות עם צוותים דלים . 

 
 המלצות :  

 
 פתיחת קו פתוח רווחה .  

 הפנייה לבתי החולים  
לון אלא עדיפות באכסניה או במרכז  להמנע מלתת פיתרון של שהות ארוכת טווח בבתי מ

 משפחות . 
 יש להשמיש בתי ספר בהם יש גנרטור 
   .צוות "מי יציל את המציל " לפנות לרח"ל כדי שתסייע באספקת 

 לעבות צוותים ממכלול חינוך  
מצב  תמונת תעמוד בקשר עם עובדות סוציאליות בבתי אבות על מנת לקבל  אוכלוסיהן מודיעי 

 של פערים בכח אדם   מדוייקת
 טלפונים יזומים לאוכלוסיית תל"מ 

 סיוע לבית אבות יוליאנה  
 

 - מכלול חינוך   –יעקב נחום 
 

 ללחימה (   14מערכת החינוך מושבתת ) יום  
 

 וטיסטי ) מבקש שראש העיר יעלה  מבקש החרגה לפתיחת שמרטפיות לילדים על הרצף הא 
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 את הבקשה לרח"ל ( 
 יש מחסור כח אדם בסייעות . ביקשתי ממערך המתנדבים לסייע.  

 ביקשתם לפתוח מרכז קליטה ביוחנני. אבקש לציין כי אין שם גנרטור. 
 אין יכולת לעמוד במשימת הלימודים מרחוק 

 
 - מכלול מידע לציבור ודוברות  – ירון ביטר 

 
אבל זה לא פוגע בכיסוי של העיר מבחינת שמע .אנחנו בשלבי  צופרים שאינם עובדים .  4ישנם 

 אפליקציות ולהאזין ברדיו. תיקון של הצופרים יחד עם זאת אנחנו ממליצים לתושבים 
 

 המתנדבים . הנושא בטיפול. תגבור מערך הפסיכולוגים מאת מערך  מבקשים  –  במוקדעומס  
ממליצים לצלם את ראש העיר כשהוא מבקר   –יש ביקורת במדיות השונות על התנהלות הרשות  

 בשטח באתרי הנפילה השונים . כולל מילות הרגעה.  
 

 - מכלול הנדסה  – ישי ולנסי 
 

 מבנים טרם נסקרו.   30אנחנו ממליצים לסרוק את המרחב הפגוע . כ 
 ביקשנו סיוע ממשרד השיכון באנשי מקצוע 

 
   -  מכלול לוגיסטיקה –אביעד בריגע  

 
 אחוז.   30מלאי הדלק עומד על 

 תחנות דלק שעובדות .  3בהרצליה יש 
 לתינוקות  במוצרים רשתות שיווק מדווחות על חסרים 

 הודעה בנושא למשרד הכלכלה.   ההועבר
 חסרים נהגים . גוייסו מתנדבים .   –פערי כח אדם במכלול 

 
 - מכלול המינהל הכללי  –רוני גאון 

 
 .  אחוזים  40שיעור של  על התייצבות  כח אדם עומדת 

 מתוכם מתנדבים .  ים אחוז  30
 אדם בפתיחת מתקני קליטה ובסיוע בבתי אבות  הערכות לסיוע בכח

 קושי בפינוי אשפה , גזם וניקיון העיר. 
 בלבד.  ימי פינוי אשפה  2לדלל את כמות הימים של פינוי האשפה ולהעמידה על ממליצים 

 מבקשים כי ראש העיר ייצא בהודעה מרגיעה לתושבים בכל הקשור לפינוי האשפה  
 . י הפינוי החדשים והדוברות תעדכן את התושבים על ימ

 
 - תאגיד מי הרצליה  –שאולי אביב  

 
 וכלל הצוותים מצויים בשטח. תוגברו הצוותים שמטפלים בקריאות 

 
 

 - בריאות מכלול  –עדי חמו  
 

 רק שליש מבתי המרקחת עובדים  
 קופת חולים בנוף ים של כללית עובדת  

 קופת חולים לאומית לא פתחה את סניפיה 
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 ישנו מחסור בעובדי רפואה    –פערים  

 לוקה בחסר כי הקופות אינן פתוחות  נפגעי חרדה טיפול ב 
 ויש שם עומס רב סעיף בילו של הכללית נותן מענה לכלל לקוחות הקופות 

 מבקשים סיוע בכח אדם התנדבותי לסייע לנו במכלול הבריאות  
 

 - מנכ"ל העירייה   –אהוד לזר 
 

 מתמשך וישנה פגיעה ברציפות התפקודית    ארוע
 שמירה על היכולת שלנו לתת טיפול ואספקת מזון   –פערים  

עילות של מרכז חוסן ומוקד עירוני ולחבור למרכז הבין תחומי  פל - ח" יש להקצות את השפ
 והסתייע בהם ככל שנדרש. 

 
 יש לנתב את המתנדבים ולתעדף בין המשימות   –מחסור כח אדם  

 ולהפעיל אותם ולחבור בינהם למערך המתנדבים . הסטודנטים  ע באגודת יש להסתיי
 

ל ודוברות ומחדר זה יועברו  שבה יישב ראש העירייה , מנכ" 24/7יש להקים חדר ירוק עם מצלמה  
 מסרים מרגיעים ותמונת מצב לתושבים .  

 קבוצות תכנון בנושא אספקת מזון לטווח הארוך  2יש להקים  
 

 יש להקים מערך תומך רגשי שם ישבו נציגי מכלול אוכלוסיה, קהילות ותאגיד התרבות .  – הפגה 
 

יש לספק ציוד הגיינה לעובדים כולל ציוד בסיסי ) מטענים לניידים , בגדים בסיסים   –מרכז חוסן 
 להחלפה ועוד ( 

 
 . 24/7יש ליצור קשר עם רשתות המזון כדי לבקש שיתוף פעולתם לפתיחת הסופרים 

 
 - מנהל הלחימה  –עז מייזל  בו
 

 יש לשאוף לשפה משותפת של כלל המכלולים לדוגמא : מהו "ארוע סגור" ? 
 

 לגמרי דהיינו הסתיים הטיפול בו של כלל המכלולים כולל פקער ?  " סגור"האם הארוע 
 

 האם רק חלק מהמכלולים סיימו פעולם והתייחסותם לארוע ? 
 

 ערכית ומובנת . יש להשתמש בשפה חד חד
 

כמו כן , יש לקיים שיח בין המכלולים טרם הגעת המנהלים לשולחן המרכזי ולא להביא לשולחן 
 התלבטויות שונות . 
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 -  ראש העירייה   –מר משה פדלון  
 

 לא לפתוח את מתקני הקליטה בשלב זה.  
 יש לשכן את כלל המפונים בבתי מלון .  

למשתכנים  מנות מזון   10,000יש לדאוג לנציגים מטעם הרשות שיתפעלו את הנושא. כולל הגשת  
 שם ולמשתכנים במקלטים . 

 
 ס ותאגיד הפנאי והתרבות ידאגו לפעילות הפגתית לתושבים בדגש על ילדים . " אגף תנו

 
 סיכמתי עם מנהל הסופר פארם כי בכל הקשור לציוד שקשור לתינוקות וילדים רכים .  

 הוא מוכר בבודדים בלבד 
 

לפי רשימות של מכלול    יש להערך לשלוח עובדי עירייה לקחת את כרטיס קופת חולים מתושבים
 ) כמו שעשינו בקורונה (   אוכלוסיה 

פן מסודר את התרופות ואת כרטיס הקופת  ללכת לרכוש לתושב את התרופות ולהחזיר לו באו
 החולים .  

 
 אני אפנה לרשויות אחרות לסיוע למערך הרווחה שלנו. 

 
 מאושרת פתיחת שמרטפיות לילדים עובדים ורופאים .  –גני ילדים  

 
יקלטו במרפאות ויש להשאיר  נפגעים קלים נפגעים במצב אנוש מפונים לבתי חולים .  –נפגעים  

 אותם במסגרת הקילה .  
 

יש לעבות את הצוותים של הרווחה וטיפול בנפש במתנסים ושם לקבל ולסייע לנפגעי    –חרדה  
 חרדה. 

 
במהלך הזמן העובדים יהיו מותשים ושחוקים. לשם כך יש לגייס מתנדבים ממערך  –עובדי עירייה  

"צוות " אשר ימלאו מקומם של עובדים   מלאי צה"ל גהחירום , מנהיגי תנועות נוער ואירגון 
   .שחוקים

 
 על הדוברת לפנות באמצעות הפייס בוק לכלל התושבים ולגייס עוד מתנדבים במידת האפשר 

 ולהסתייע בצוות הקיים . האוטיסטי  מרכזים לילדים על הרצף   3מאשר לפתוח   –חינוך מיוחד  
 

 יש להקים צוותים תכנונים לגבי העתיד 
 

 חת בחשבון שבמקלטים יש אנשים מבוגרים וגם לתת תשומת לב  יש לק 
 

 מתנדבים מקרב תלמידי הבין התחומי  "ל בכל הקשור בגיוס מחזק את הנחיית המנכ 
 יש לפנות אליהם ולגייס אותם למשימות אשר כעת חסרות בכח אדם.  

 
 לדיונים בשולחן המרכזי.שוב , ארגוני ההצלה האחרים כמו מדא, כבא , ומשטרה לא שלחו נציגים 

 
   שיתקיימו דיונים ללא התייחסות גורמי ההצלה בעיקר בשעת חירום !!!לא יכול להיות 
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 סגן ראש הנפה  –וידל  עדי 
 

 כמה דגשים : 
 

 מערכת השועל עובדת יפה   .1
לוקה בחסר. חייב להיות טרם הערכת המצב , ולא להביא אותו    –הקשר בין המכלולים   .2

לשולחן המרכזי. רק במידה ויש קושי בשיח עם מנהל המכלול יש להביא את הנושא  
 להכרעה בשולחן המרכזי.

נחיות  כבר פחות ממושמעת לה אוכלוסיה  הו   ללחימה,  14כי אנחנו ביום ה   –לקחת בחשבון   .3
 ככל שנפרסם אותם .  

 אני יוצא מנקודת הנחה שהן עובדות . –שמרטפיות   .4
מי מתעדף את המשימות למערך המתנדבים . מי מפלח ומקבל החלטות   –עדוף למשימות  ית .5

בדבר החשיבות של כל משימה ומשימה במערך המשימות הרשותי? יש למצוא פונקציה  
 שכל תפקידה יהיה לבצע את המשימה של התעדוף אל מול רשימת המתנדבים . 

זה  חוזר ואומר . לא נכון ללכת לפתיחת מלונות ושיכון בהם של תושבים .  – בתי מלון  .6
 ייקשה על הרשות בטווח הארוך . 

 
 

 סיכום התרגיל :
 

יש לשאוף כי תוכנת המוקד תוחלף בתוכנה משודרגת שתתן מענה לדרישות בשעת   -מנכ"ל
 חירום .  

על הכוחות שלנו הפזורים בשטח במשימות  שליטה  יש לבדוק כיצד יש לנו כמנהלי הלחימה 
רבות ולכן יש צורך לקיים ממשק בין הניידים של כלל העובדים לבין מערכת השוע"ל  

 שנראה פריסה של כלל העובדים בשטח . 
 

 פים ולתקף אותם "על כל מכלול לתעד את הסד
 

   –  ירון בן נון  –  נציג רח"ל
 

יש לפתח את הממשק בין המכלולים ואת השיח בינהם על מנת לפתור את השולחן המרכזי  
 מדיונים בנושאים תפעוליים זוטרים.

 
 - מכלול לוגיסטיקה –אביעד בריגע  

 עבודת צוות של כלל העובדים במכלול   – לשימור 
 . עלינו להיות יותר ממוקדים ולרדת לפרטים   –שיפור 

 
 - מכלול הנדסה  – ישי ולנסי 

  
 עבודת הצוות של המכלול   – לשימור 

   כתיבת סד"פ לכל ארוע וארוע.  –שיפור 
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 -  יקל"ר –אבי קלר  
 

 עבודה עם כלל המכלולים וממשק עם רח"ל   –שימור 
 

   - מכלול מידע לציבור  –מישל עצמון  
 

 פ עם כלל התאים של המכלול "עבודת צוות ושת  –שימור 
 איחוד כלל קבוצות הווטס אפ כולל הקהילות לקבוצה אחת ) בשעת חירום (   –שיפור 

 
 -  מכלול אוכלוסיה  –אהרון זלצברג 

 
 עבודת צוות טובה בתוך המכלול ויחד עם המכלולים האחרים .   –שימור 

 
) בנוגע לאוכלוסיה המעורבת   יש קושי באיסוף מודיעין יותר ספציפי על אופי הארוע  –שיפור 

 וע( באר
 

 -מכלול מבצעים  – עודד כץ 
 

 עבודת צוות מצויינת. טובה.  חלוקת העבודה במכלול   –שימור 
 יכולת שליטה על הכוחות במעגל הרחב ) עובדי עירייה בשטח (   –שיפור 

 
 - מנהל"ח   –בועז מייזל  

 
 עם כלל בעלי התפקידים בשולחן המרכזי    עבודה מצויינת   –שימור 
יש לבצע "קדם " הערכת מצב ולהכניס את זה בלוז כמשהו קבוע ) ממליץ כחצי שעה עד    –שיפור 

 שעה טרם הערכת המצב בשולחן המרכזי ( 
 על מנהלי המכלולים לוודא פקלים מעודכנים  

 
 - מכלול חינוך   –יעקב נחום 

 
 עבודת צוות מעולה של כלל המכלול. תודה לחונך שלנו !!   –שימור 
יש לכתוב מדיניות וסדפ למקרה קיצון . מדיניות ברורה שתהיה מאושרת על ידי הנהלת    –שיפור 

 העיריה ולאכוף אותה באמצעות הפיקוח / משטרה.  
 יש לחדד את כל נושא מתקני הקליטה ולהכניס תוכנית סדורה מותאמת לרשות .  

 
 - מכלול בריאות  –ו  עדי חמ

 
 עבודת צוות מעולה של העובדות במכלול    –שימור 
 לא היה לנו מאמן היום . יש לבדוק מדוע.   –שיפור 

   .יש להתמקד בממשק אל מול קופות החולים השונות ולסייע להם ככל הניתן
 

 - מכלול המנהל הכללי  –רוני גאון 
 

 . נתנה לנו הרבה מידע בעבודה במכלול  gisתוכנת ה   –שימור 
אני ממליץ למפות את מגורי כלל העובדים ברשות על המפה על מנת לקבל תמונת מצב בכל  –שיפור 

הקשור לכח אדם ) נפילות בקרבת מגורי עובדים , עובדים פצועים , עובדים שגרים בסמוך לזירת  
 ארוע ויכולים לסייע ועוד (
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 - מאמן רשותי  –נון ן ירון ב

 
 תודה לכולם היה עונג גדול לעבוד במחיצתכם . 

 
 כלל הערות החונכים יעלו במסמך נפרד .  

 
 הערותיי :  

 
מערכת שוע"ל עבדה יפה יחד עם זאת , על כלל המכלולים לשלוט במערכת בצורה טובה   .1

 יותר. 
 פעולת ותפקוד המנהל"ח היתה טובה מאוד  .2
 כנ"ל מנכ"ל העירייה   .3
טובה. יחד עם זאת ארוכה מעט . יש להעלות לשולחן המרכזי את   הערכת המצב היתה .4

נושאים שבהם צריכים אישורי הנהלה/ סיוע/   3הדברים המרכזים . כל מכלול יעלה עד 
 קושי בתפעול 

כולם מחוייבים לתרגיל ולתפקוד   –יישר כח לכלל מנהלי המכלולים ועובדי המכלולים  .5
 מיטבי של הרשות .  

"ח על הערכת מצב מקדימה טרם התכנסות כלל בעלי התפקידים  מאמץ את המלצת המנהל .6
 סביב השולחן המרכזי  

 תדרים   3יש לפצל את התדרים של מכשירי הקשר ל  .7
 יש לתרגל את השיח בין המכלולים כשיח שוטף ומקדם  .8
 יש למפות את כלל מוסדות הציבור / מוסדות פרטים בעיר   .9

מתנדבים שיש לכם במצבת כח האדם  יש לקבל תמונת מצב עדכנית ואמיתית על מספר ה .10
 במערך המתנדבים הרשותי  

לייעד אותם  יש למפות את המתנדבים על פי תפקידים רצויים אותם יש לבצע בשעת חירום ו  .11
 למשימות מראש . 

 
 - צחי גולדשטיין  –מפקד הנפה  

 
 עמוקה להצלחת התרגיל של כל השותפים לו.   תודה לכולם . ראיתי מחוייבות 

 
דיים בכל מה שקשור לסדפ רשותי והבנת המכלולים מה נדרש  " סגורים " לא  –מתקני הקליטה  
 מכל אחד מהם . 

 
 תודה למינהלת התרגיל ולחונכים . 
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 - ראש העיריה  – משה פדלון 

 ירגוני ההצלה שהוזמנו לתרגיל לא הגיעו. א .1
 מצופה מכל העובדים להיות יוזמים ויצרתיים   .2
יש להתאגן לעצמאות  תפעולית של הרשות ולא להסתמך על סיוע של גורמים ממשלתיים /   .3

   .רשויות אחרות ולכן יש לפתח את מערך המתנדבים ביתר שאת
משאבים וזאת בשיתוף פעולה עם רשויות    יש לאחד   –על מנת להביא לחיסכון במשאבים   .4

 שכנות .  
 ש להמשיך את האימונים של יחידת החילוץ  י .5
יש לגייס את התאגידים לנושא החירום ולצוות את העובדים שלהם במכלולים השונים ככל   .6

 שנדרש. 
 

 . על שיתוף הפעולהמבקש להודות לכולם  
 

 . מבקש להודות לחברים במינהלת התרגיל , ומפקד הנפה , סגנו ולצוות 
 

 אני מצפה כי כלל הלקחים שהועלו פה והנקודות לשיפור   14.12.2022לקראת תרגיל יום ב  
   ילמדו ויופנמו ובתרגיל .

 רשמה : אפרת נאור
08/12/2022 
  



  

 
 

 

  ל העירייה"לשכת מנכ

 09-9529854פקס:  /  09-9591505/ טל':   46100הרצליה  1, ת.ד 22בן גוריון רחוב  

joe@herzliya.muni.il 

 ת מנכ"ל הנחיו  – 24.11.2022סיכום תרגיל  
 

 - מנכ"ל העירייה   –אהוד לזר 
 

אבקש כי יהיה בכל מכלול יומן מבצעים לתעוד ידני של הארועים והמשימות של   .1

 ) באחריות מחלקת חירום בתאום עם מכלול לוגיסטיקה (   המכלול

 יש להערך למשברי חשמל אותם לא תרגלנו כמעט לחלוטין   – ברמה האסטרטגית  .2

יש לבדוק באם ישנה אופציה להעלות את כלל רכבי הרשות על   –מערכת שוע"ל   .3

המערכת על מנת שנוכל לשלוט על העובדים במרחב הציבורי ולנהל אותם מהשולחן  

 ) באחריות מחלקת חירום ( המרכזי  

החדר של השולחן המרכזי חייב להיות מצוייד בתשתיות המתקדמות ביותר כולל   .4

) באחריות אגף המחשוב מול מחלקת  סטים .אמצעים להפקת דוחות וחיתוכים סטטי

 חירום ( 

 היום היה חסר של בעלי תפקידים מובילים בתרגיל . מבקש להדגיש כי    –נוכחות  .5

 – אני לא מאשר לאף אחד / אף אחת להעדר מתרגיל יום ב.  

יש פה פערים גדולים בידע ובהכרת המערכת . מי שלא יודע לתפעל את   –מערכת שוע"ל   .6

) באחריות כלל המכלולים בתאום   השלים ידע עד מועד תרגיל יום ב. ש ל יהמערכת אז  

 עם מחלקת חירום ( 

יש לחדד ולעבוד ביתר שאת על הממשק והשיח בין המכלולים. זה לא זרם בתרגיל הזה ,   .7

וחלק מהמכלולים הביאו לשולחן המרכזי את מה שהיה ניתן לפתור בשיח פשוט עם  

    המכלול העמית.

) באחריות כלל   ם ולחדד הבנתם בקרב עובדי המכלוליש לרשום סד"פים סדורי .8

 המכלולים בתאום עם מחלקת חירום  ( 

 

 . 14.12.2022את כלל ההערות יש לבצע במיידי עד תרגיל יום ב 
 
 


