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 כללי

 .טמרהריית יעב יומידו התקיים אימון מנהלת  24.3.22 –ו  9.2.22כים בתארי

 יומי השתתפו: מכלולי העירייה, פקע"ר, משרדי ממשלה, רשויות ייעודיות וארגוני חירום. חדבאימון ה

 מנהלת אימוני הרשויות של פיקוד העורף חנכה את האימון והתרגיל.

 האימון התקיים בצל מגפת הקורונה ולכן לא התקיים במרכז ההפעלה הרשותי.

 מיקום האימון במחזוריות 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 

אימון דו יומי  אימון חד יומי   ביקורת אימון חד יומי סוג פעילות

 מנהלת

 9.2.22     תאריך

24.3.22 

 סוג אימון

 )בסיסי/מתקדם/עצים(

 בסיסי    

רמת כשירות בסיום 

 האימון

 בינונית    

 

 מטרת האימון

למצבי חירום במתאר מלחמה דו זירתית, תוך הטמעת תיק אב לרשות  טמרהשיפור כשירות ומוכנות עיריית 

 .המקומית ונהלים מחייבים

  ם מהאימוןהישגים נדרשי

 באשר לתפקודים הנדרשים בחירום.העמקת הידע המקצועי  .1

 במצב מלחמה, באמצעות תהליך הערכת מצב יעיל וקבלת החלטות. שיפור מיומנות הטיפול באירועי חירום  .2

 ממשקי העבודה בין השולחן המרכזי למכלולים. .3

 נושאים מרכזיים שהוגדרו לתרגול

 עבודת המטה ברשות )עבודת המכלולים וביניהם( .1

 ואופן ניהול הערכת מצב. עבודת השולחן המרכזי .2

 המלצות -משמעויות  –הערכת המצב לפי מודל עובדות תהליך  .3

 התמודדות עם אתגרי רציפות תפקודית .4

 המשך בעמוד הבא :נושאים ספציפיים שתורגלו .5
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 2022 תיאורטי -תחום לתרגול 

 - מעבר משגרה לחירום

 + הערכת מצב רשותית

 + בוצות חשיבהק –קבוצות תכנון נושאיות 

 - מול רובעים/הצח"י עבודת המטה הרשותית

 - עבודת רובעים

 + מדיניות התגוננות

 - חומ"ס

 + היעדר חשמל

 + חוסר מים/זיהום מים

 - סייבר

 + פינוי אוכלוסייה 

 + קליטת אוכלוסייה 

 - אתגרי "משק חי" במועצות אזוריות

 - אירוע טרור

 - פינוי מוסד מיוחד/סיעודי

 + התמקלטות תושבים

 - רשויותסיוע בין 

 2022 שטח -תחום לתרגול 

 - פתיחת מתקן קליטה

 - נקודות חלוקת מים

 - אירוע טרור

 - פינוי מוסד מיוחד/סיעודי

 - פתיחה ותרגול מטות רובעים/צח"י

 - אירוע טרור

 + הפעלת חפ"ק רשותי

 - אתר הרס ברשות

 - תרגול יח' סער רשותית

 - פתיחת מרכז משפחות

 - מידעפתיחת לשכת 

 - פתיחת אס"ל

 - פתיחת שמרטפיה לילדי עובדים

 - סיוע בין רשויות

 - תרגיל אר"ן

 + ראיון ראש רשות לתקשורת
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 מרכזיים שהוגדרו לתרגולהלמול הנושאים  הערכת ביצוע –תרגיל

 

 הערכת ביצוע האם תורגל? באימון רשות נושאים מחייבים

 טובה כן )עבודת המכלולים וביניהם(עבודת המטה ברשות 

 בינונית כן עבודת השולחן המרכזי

 בינונית כן תהמלצו-שמעויותמ-תהליך הערכת המצב לפי מודל עובדות

 טובה כן התמודדות עם אתגרי רציפות תפקודית

 טובה כן התמודדות עם אזורי הרס

 

 ביצועהערכת  האם תורגל? נושאים נוספים מותאמים לרשות המתאמנת

 נמוכה חלקית עבודה עם מערכת שו"ב שוע"ל

 טובה כן העדר חשמל לאורך זמן

 טובה כן זיהום מים ברשות

 טובה כן פינוי אוכלוסייה
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 בחתך כללי על הרשות –ן תכנית עבודה לאור סיכום האימולהמלצות לקחים ו

 לתכנית עבודה המלצות פירוט תחום

בוצעו שתי הערכות מצב ושתי תמונות מצב  אופן גיבוש תמונת מצב 

 בתרגיל

למקד את ההמלצות לראש העיר בתום הצגת 

 העובדות והמשמעויות

אופן ביצוע קב' עבודה 
 למימוש משימות

 לגבש את התובנות לתוכניות מגירה נצורות בוצעו במהלך התרגיל קבוצות תכנון לחשמל ומים

מרכזי קשר בין שולחן 
 למכלולים

התרגיל התקיים במרכז פייס. הקשר היה טלפוני 

 ובלתי אמצעי

לבסס את התקשורת בין המכלולים על מערכת 

 השוע"ל

מכלולים עם מודעות גבוהה לחירום, רצון ללמידה  תפקוד המכלולים

 ורצינות רבה.

 לשמר

 לשמר מבנה ארגוני תקין מבנה וארגון

מרת אחת שבתאים, קיימת מקיימים פערי איוש  כ"א ואיוש

 בלבד לחירום

 2להשלים פערי כ"א בתאים ולהשלים מספרי 

להשלים הכשרות בעלי תפקידים במכללה  טמרה מקיימת שגרת אימונים טובה אימונים והכשרות

 לאיתנות

 לעירייה אין מרכז הפעלה לחירום! תשתיות

 מערכת השוע"ל מוטמעת

 לבנות מרכז הפעלה לרשות

 להעמיק את מקצועיות הפעלת השוע"ל
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 בחתך מכלולים –לקחים והמלצות לתכנית עבודה לאור סיכום האימון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערכת  מכלול
 כשירות

 המלצות הסבר כשירות

מבצעים 

)ביטחון 

 וחירום(

מכלול מבצעים/ביטחון בהתהוות, מנהל  בינונית

 מכלול ועוזרת מקצועיים ודומיננטיים
  ולאייש את כלל הפונקציות במכלול.לבנות 

  לבסס את תהליכי עבודת המטה במכלול ובשולחן

 המרכזי.

הטיפול 

 באוכלוסייה

מנהלת המכלול מקצועית ובקיאה בעבודת  נמוכה

 החירום. קיימת רצינות ומחויבות
 קיים אימון מכלול מקצועי ולשפר את הידע ל

 המקצועי של כלל בעלי התפקידים.

 .לבנות ולבסס את תא הפס"ח במכלול 

להגדיר את תפקידי בעלי התפקידים במכלול   מנהל מכלול וצוות מחויבים לחירום בינונית החינוך

 בהתאמה לעיסוקם בשגרה.

 לקיים אימון מכלול מקצועי 

מנהל מכלול מקצועי ומנהל היטב את  בינונית המידע לציבור

המכלול. קיימת מודעות וחשיבות גבוהים 

 לחירום

 .השלמת בעלי תפקידים חסרים 

 העמקה מקצועית לבעלי התפקידים 

ההנדסה 

 והתשתיות

בעלי התפקידים מקצועיים, מחויבים  בינונית

לחירום ומהווים בסיס טוב למכלול הנדסה 

 ותשתיות בחירום.

 .הכנה של תיקי החירום לכל תא במכלול 

  ריכוז רשימות בעלי תפקידים מרכזיים

 בחירום.להתנדבות 

המינהל הכללי 

 כוח אדם /

צוות טוב, רכזת מתנדבים עם נתוני  בינונית

 מתנדבים מסודרים
  הכנת רשימות עובדי הרשות ושיבוצם לפי

 מקצועות ומגורים.

הלוגיסטיקה 

 והתפעול

מכלול רציני, מחויב, בעל ניסיון  מנהל בינונית

 ברשות
 .לאייש את מנהלי התאים במכלול 

  למנהל המכלול.לקיים הכשרה 

 השלמת כ"א חסר בצוות.  צוות חרוץ, קיימת לכידות ורצון ללמידה נמוכה היקל"ר

 .שיפור מקצועיות הצוות לחירום 
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 סיכום כשירות הרשות המקומית

 

 סויסה                           ודד                                                                    סא"ל                                ,יפית פלג

 ראש מנהלת אימוני רשויות                                                    רשויות                             אימוני מגמת  ראש 

 העורף                 פיקוד        

 

 :לסיכום

 :נקודות חוזק של הרשות .1

 טמרה הפגינה רצינות, מחויבות ומודעות גבוהה לחירום. .א

 היוו "דוגמא אישית" ראויה לכלל עובדי הרשות בתרגיל. נוכחות ראש העיר, ממלא מקומו וסגנו .ב

 קב"ט הרשות דומיננטי ומעורה בנעשה הרשות בתחום החירום. .ג

 קיימת הבנה מקצועית ומבצעים של אתגרי הרשות במצבי חירום. .ד

 :פערי ליבה ברשות .2

 העדר מרכז הפעלה לחירום. .א

 ציבורי. פערי מיגון רבים ברחבי העיר וללא מענה הולם של מיקלוט .ב

 פערים מקצועיים במכלולים ובתאים. .ג

 איוש חסר של בעלי התפקידים ומשמרת שניה לרציפות תפקודית. .ד

 נושאים לתכנית עבודה .3

 להקרים מרכז הפעלה לרשות לחירום. .א

 לשפר את כשירות הפעלת מערכת השוע"ל, כמערכת שו"ב עיקרית לחירום. .ב

 למיצוי ואיוש כלל מקורות כ"א של העירייה לחירום. לבנות תוכנית .ג

 לגבש את תוצרי חשיבת קבוצות התכנון מים וחשמל לתוכניות מגירה נצורות לחירום. .ד

 לתכנן פרטנית את מתקני הקליטה ברשות לחירום. .ה

 לקיים אימוני מכלולים מקצועיים ולשפר את מקצועיות בעלי התפקידים לחירום. .ו

 ית ליישום לקחי האימון ולשיפור המוכנות לחירום.לגבש תוכנית עבודה שנת .ז

 כשירות הרשות על סמך האימון  .4

 

 

 טוב מאוד טוב בינוני נמוך לא מספיק
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 נספחים

 

 יומי דח –לו"ז האימון  –א'  נספח

 באימון סימולטניותימון, ויכולות תהליך ההכנות לא  -ב'  נספח

  פירוט מנהלי האימון והחונכים –' גנספח 

  המבצעיםמכלול סיכום  –' דנספח 

  הטיפול באוכלוסייהסיכום מכלול  –' הנספח 

 החינוך סיכום מכלול -' ונספח 

 ההסברה והמידע לציבור סיכום מכלול -' זנספח 

  ההנדסה והתשתיות מכלולסיכום  -' חנספח 

 הלוגיסטיקה והתפעול סיכום מכלול -' טנספח 

 ר"היקל סיכום מכלול -נספח י' 
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  לו"ז האימון -א'  נספח

 :9.2.22 -יום א'
  

 אחריות תוכן שעות

 רשות התכנסות 08:30-09:00

ראש רשות, מ.נפה, ר'  פתיחהשיחת  09:00-09:15

 מנהלת.

 מנהלת ריענון שוע"ל + סתרחיש  הייחו 09:15-09:50

 מנהלת עבודת המטה הרשותי בחירום 09:50-10:15

 טמרה-תמונת מצב פתיחה 10:15-10:20

 

 מנהלת

אימון מכלולים והכנה להערכת מצב רשותית  10:20-13:00

 מודרכת

 רשות

  + צהרייםהפסקה 13:00-13:30

 רשות הערכת מצב רשותית 13:30-14:00

 מנהלת סיכום רשותי 1400:15:00

 24.3.22 –יום ב' 
 אחריות תוכן שעות

 רשות התכנסות 08:30-09:00

 מנהלת דברי פתיחה 09:00-09:15

תמונת מצב פתיחת תרגיל–הערכת מצב פתיחה  09:15-09:40  רשות 

במכלוליםחימום מערכות ועבודה  09:40-10:00  רשות 

תרגיל הזרמות   10:00-12:00  

 

 מנהלת

 רשות סיכום למידה ביניים 12:00-12:15

 רשות החלפת משמרות והמשך תרגיל 12:15-13:45

 מנהלת סיכום והכנה להערכת מצב במכלולים 13:45-14:15

 רשות הערכת מצב מסכמת 14:14-14:45

 מנהלת סיכום ראשוני לאימון  14:45-15:30
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 לאימון, הביצוע והסיכומיםתהליך ההכנות -ב'  נספח
 

 תיעוד תהליך ההכנות .1

 

 תאריך פעולות שלב

 3.1.22 אבחון הרשות  שלב ההכנות לאימון

 15.1.22 תגרים לרשות א –אישור סדרה ב' 

 18.1.22 אישור מפקד מחוז לאימון

 לא בוצע הצגת האימון לראש הרשות

 1.3.22 כתיבת סדרה ג' וביצוע צילומי שטח

הליכי ת -האימון לאחר 

 סיכום

 25.4.22 הפצת סיכום האימון לרשות

 טרם תוכנן הצגת סיכום האימון לר' רשות 

 

 

 שהוטמעו בתרגיל סימולטניותיכולות  .2

 

 

  

 בוצע תוכנן היכולת מס"ד

 V V הדמיית אזורי הרס  .1

 V V דימוי כתבות על הרשות  .2

 V X הקלטת שולחן מרכזי ללמידה ותחקור  .3

 V V עמידה מול מצלמה לר' רשות  .4
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 ניהול האימוןמערך החניכה ו -' ג נספח
 

 שם משפחה שם פרטי  תפקיד מסגרת מס"ד

 

 

 
 
 

 מחוז / נפה

 

 קרני אל"מ במיל' רז  מפקד נפה 

 שמש סא"ל במיל' שי  רמ"ט נפה

 שרון רס"ן ענבל  רמ"דית משרדי ממשלה

 מנחם רס"ן שרית  רמ"ד רשויות מחוז צפון

 פארס רס"ן יוסף  קצין אוכלוסייה

 מנסור רס"ן במיל' שכיב  מפקד יקל"ר 

 הרמן סרן מאור  קנ"ר גליל מערבי

 דלקי סרן יוסף  קה"א

 

 

 

 
 
 
 
 

 מנהלת פקע"ר

 

 סוויסה  דוד מנהלת  ראש

 פלג "ל יפית סא מגמת רשויות  מפקדת

 'החוג טל "ן דקלה רס רשויות אימוני"ד רמ

 סויסה  יעייש לוגיסטיקה מכלול חונך

 שריג  אייל מכלול יקל"ר  חונך

 יהב  סמי מכלול חינוך  חונך

 לוי  רחל מכלול כח אדם  חונכת

 ביטון  אורלי מכלול מידע לציבור  חונכת

 גפני  יוסי מכלול הנדסה  חונך

 גרינפלד  יוסי מכלול מבצעים  חונך

 אביטל  גאולה אוכלוסייה מכלול חונך

 

 
 

 משרדי ממשלה

 סעיד  רפיק החינוך משרד

 'מינג  מאמון המים רשות

 ויגוארי  סמדר הרווחה משרד

 חלחל  פואד הפנים משרד

 דהאר  דחייה הבריאות משרד
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 סיכום אימון - )אגף החירום והביטחון(מכלול מבצעים  -' ד נספח
 

 והתייצבות לתרגיל (הביטחון והחירום אגףמכלול המבצעים )בכוח אדם  .1

 

 מאויש תפקיד מס"ד

 )כן/לא(

שם 

 פרטי

שם 

 משפחה

האם  ותק בתפקיד

עבר 

 הכשרה?

השתתף באימון 

 יום א'

השתתף באימון 

 יום ב'

מנהל מכלול   .1

 שליטה ודיווח

 כן כן כן שנה אועד מחמד כן

מנהל תא חרום   .2

 ובטחון

 - - - - - - לא

קב"ט מוסדות   .3

 חינוך

 - - - - - - לא

 - - - - - - לא אחראי מקלטים  .4

 - - - - - - לא שיטור עירוני  .5

קמב"ץ/מוקד   .6

 בטחון

 כן כן לא 10 יאסין מרים כן

 - - - - - - לא מחסני חרום  .7

 - - - - - - לא משמר אזרחי  .8

 

 :הערכה מסכמת בתחום כ"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טוב מאוד טוב בינוני נמוך נמוך מאוד
  x   
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 הערכת תפקוד המכלול בנושאים שתורגלו .2

 5 4 3 2 1 פירוט נושא מס"ד

ממשקי עבודה בין בעלי התפקידים   .1

 במכלול

בסה"כ הקב"ט ועוזרת אחת 

עובדים בתיאום והרמוניה 

 מקצועית.

   x  

אל מול  ,הקב"ט מתנהל כנדרש ממשקי עבודה עם מכלולים אחרים  .2

מנהלי המכלולים ומפעיל אותם 

 .לפי צורך

   x  

הקב"ט מנהל את המכלול במשולב  ממשקי עבודה עם השולחן המרכזי  .3

 וכחלק מהשולחן המרכזי.

   x  

ממשקי עבודה עם משרדי ממשלה   .4

וגורמים חיצוניים 

 )מ"י/כב"ה/מד"א(

עם גורמי החרום  ,קשר טוב

קישור  .והמשטרה באמצעות ק

 נוכחים ופעילים.

   x  

לא  ,למעט שוע"ל פעיל חלקית תיעוד ומעקב אחר ביצוע הנחיות  .5

מותאמים  נעשה שימוש בעזרים

 לתיעוד ומעקב.

 x    

התבצע  ,תהליך גיבוש התמנ"צ אופן גיבוש תמונת מצב  .6

בפנייה לכלל הגורמים  ,כנדרש

לר' המכלולים ובחיתוך  ,המסייעים

 מצב עם מטה החרום.

  x   

אופן ביצוע הערכת מצב פנים   .7

 מכלול

נעשה שיח, בירור, פניה ועיבוד. 

 כמצופה.

   x  

ראוי לשפר את התהליך  .סבירה איכות התוצרים  .8

 .והרשומת

  x   

אופן הצגת התוצרים בשולחן   .9

המרכזי )עובדות, משמעויות, 

 המלצות רלוונטיות(

  x    הוצגו באופן טוב ומקצועי

 

 מקרא:                 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
 טוב מאוד טוב בינוני נמוך נמוך מאוד
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 (ף הביטחון והחירוםאגמכלול המבצעים )ב תיאור העזרים .3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האם נעשה  מה קיים? תשתית

 שימוש?

 המלצות החונך

להתקין מוקד . לא להמתין להקמה עתידית של מרה"פ לא לא קיים המיקום הפיזי של המכלול

 לשגרה ולמלחמה. ,לאירועי חרום ,ניהול

חומרים מקצועיים 

)מנחים, קונטרסים, 

 נהלים, פק"ל רשותי(

במוקד החרום ובחפ"ק.  הנהלים,לאפשר זמינות של כל  לא קיימים 

 הן על גבי מערכות ממוחשבות והן כעזרים ידניים. 

למילוי )יומן עזרים ידניים 

מבצעים, טבלת אירועים, 

טבלת מעקב אחר ביצוע 

 הנחיות(

בכל מכלול  ,הידניים העזריםזמינות של  על להקפיד לא קיים באופן חלקי

 לרבות מבצעים ושולחן מרכזי.

מומלץ לפרוס מערכת  ,באתר שיקבע לניהול החרום לא לא  טלפונים שולחנים

 לסיוע וגיבוי מערכת הסלולר. ,קווית

                                               

 מחשבים

לטעון  .לרבות ניידים ,להמשיך את השימוש במחשבים כן קיימים

וכניסה  את המיידע ולאפשר יכולת הפעלה עצמאית

 למאגרי המיידע.

 בתחומים הנדרשים. ,להקים שכבות לחרום לא קיימת חלקית GISמערכת 

תוך  , גם  בחרום  ,לעשות שימוש במערכת הארגונית לא קיימת מערכת שליטה ארגונית

 שימוש בהגנות הנדרשות.

 עזר מפתי

 

 

לעשות כל הליך שמפה משמשת באופן ישיר או ברקע  לא קיים

 את כל תהליכי קבלת ההחלטות וניהול האירועים .
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 סיכום מנהל מכלול המבצעים  .4

 מוחמד

 מטה החרום לא פשוט. את רתוםל .א

 של מנהלי המכלולים. ,מתקשה לקבל את שיתוף הפעולה .ב

 שיאפשרו לממש את מה שנדרש. ,צריך להשקיע בתשתיות .ג

 במבצעים ובמכלולים.חסרים עזרים בסיסים,  .ד

 מתקשה לקדם את השימוש בשוע"ל. .ה

 חלק במענה הרשותי. וייקח ,מצפה שיותר עובדים .ו

 אך זה לא מספיק. ,התרגיל היה טוב מכל הבחינות .ז

 מאוד משמעותיים ומשפיעים על כל היכולת לתת מענה לתושבים. ,מיגוןפערי ה .ח

 מרים

 אי אפשר לפעול במנותק מהמציאות. .א

 צריך שיותר אנשים ייקחו חלק במתן מענה לתושבים. .ב

 צריך מקום הולם וממוגן  לניהול החרום. .ג

 מתקשים לשלב ולהטמיע את השוע"ל. .ד

 סיכום חונך האימון .5

 שיפר את מוכנות המבצעים ומיומנות הקב"ט ועוזריו. ,יומי -האימון הדו .א

 פעילות המכלול נפגעת ומתקשה לנהל את המבצעים בפרט ואת המטה ככלל. ,באין סביבת עבודה .ב

 קמב"ץ וסמב"צים.,2מספר הצוות המוביל מחייב שיבוץ לחרום של   .ג

 לפעול עם כל המטה מתוכו. ךולהיעררצוי ממוגן להתקין ולאבזר מתקן, מומלץ עד הקמת מרכז הפעלה )מהר"פ(  .ד

 לבצע חשיבה ומציאת מענה בתכנון מוקדם. , מה שמחייב,מהווים אתגר ,פערי מיגון .ה

תמונת מצב והערכות מצב לפי שעון הפעילות )שעל"ח( \חיתוך-בניהול מפגשי הניהול  ,יש להעמיק את המיומנות .ו

 המומלץ.

עם המקורות  ,וע חרום. מומלץ להעמיק את התקשורתהינה תנאי להפעלת מענה לכל איר ,הבנת תמונת המצב .ז

 האפשריים ולתרגל את השיח מולם.

 ישפר מאוד את היכולת להיעזר באירועים. –עם גורמים במרחב ויחסי גומלין  ,תשותפויו .ח
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 לקחים נוספים והמלצות לתכנית עבודה להמשך: .א

 

 לשיפור לקחים לקחים לשימור מס"ד

במוטיבציה גבוהה ורצון לקדם מנהל בטחון,   .1
 את תחום החרום.

 הכשרת צוות, מתוך העובדים, שיסייעו בהפעלת המכלול.

עוזרת הקב"ט, בעלת יכולות גבוהות ורצון   .2
 לסייע.

 הכנת סט עזרים, לניהול חרום ממוחשב וידני לגיבוי.

 מערכת קשר אלחוטית. הכרת היישוב ומאפייניו  .3

 להרחיב ולהעמיק את השימוש במערכת השוע"ל כתשתית לכלל המטה. קליטת השוע"ל ברשות.  .4

 הכשרת מנהלי מכלולים במכללה. שיח עם מכלולים  .5

 להיערך לפעול ללא חשמל במוקד ההפעלה. ניהול והובלת מטה החרום  .6

 לאיום הסייברלהכין מענה  ניהול התהליכים בשולחן מרכזי  .7

 יוני ביותר.ח-תרגול של המטה, לעיתים קרובות יותר  ד"א וכב"המ-השתלבות גורמי החרום   .8

 מעורבות של משטרת ישראל, חייבת להיות גדולה ומשמעותית. רמת הנפה.ב-שת"פ עם גורמי העורף  .9

 הקמת יחידת מתנדבים, בדגש הכשרת סע"ר. יקל"ר מעורב ופעיל.  .10

 שליטה והעברת מיידע לתושבים.   .11

 כשירות מסכמת של מכלול המבצעים )אגף חירום וביטחון(: .ב
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 סיכום אימון -מכלול הטיפול באוכלוסייה  -' הנספח 
 

 כוח אדם במכלול הטיפול באוכלוסייה והתייצבות לתרגיל .1

 

 מאויש בעל תפקיד מס"ד

 )כן/לא(

שם  שם פרטי

 משפחה

ותק 

 בתפקיד

האם 

עבר 

 הכשרה?

השתתף 

יום  באימון

 א'

השתתף 

באימון 

 יום ב'

 כן כן כן ש' 12 זידאני ריחאב כן מנהלת המכלול  .1

 לא לא לא ש'10  חיג'זי אשרף כן ס/מנהלת המכלול  .2

 לא כן לא ש' 5 חיג'זי גאדה כן מנהלת תא רווחה  .3

ס/מנהלת תא   .4

 רווחה

 כן כן לא חדשה מג'דוד פידא כן

 כן לא כן חדש אועד מהדי כן מנהל תא פסח  .5

     ----------- ---------- לא ס/ מנהל תא פסח  .6

 כן כן כן ש' 24 עוואד אברהם כן מנהל תא בריאות  .7

ס/ מנהל תא   .8

 בריאות 

     ---------- --------- לא

 לא בתחילת היום   דיאב  שייח מוסטפא כן מנהל תא דת  .9

 לא לא   יאסין שיח אוסאמה  כן ס/מנהל דת  .10

מזכירת   .11

 המכלול/שועל

 לא כן   אידריס אחלאם כן

 

 הערכה מסכמת בתחום כ"א:
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 הערכת תפקוד המכלול בנושאים שתורגלו .2

 

 5 4 3 2 1 פירוט נושא מס"ד
ממשקי עבודה בין בעלי התפקידים   .1

 במכלול
לתא ולבריאות  ,התקיים קשר בין תא רווחה

, באמצעות  מנהלת המכלול.  למידה תוך  פסח
 התנסות ראשונית.

  x   

ממשקי עבודה עם מכלולים   .2
 אחרים

אפשרות  ההייתלאור מיעוט האירועים בתרגיל, 
 המשתתפים בעבודה עם המכלולים,את  ,לאמן

 ,קיום דיון. כמו כן בפגשיםמבקיום שיח ו
 ,בהשתתפות נציגי המכלולים הרלבנטיים

 לפתיחת מתקן קליטה.

  x   

עם השולחן  ,התקיים קשר של מנהלת המכלול ממשקי עבודה עם השולחן המרכזי  .3
ת לקבל על מנ .רק  בזמן הנפילות ,המרכזי

 עדכונים לגבי תמונת המצב ומס' נפגעים.

 x    

עבודה עם משרדי ממשלה  ממשקי  .4
 וגורמים חיצוניים

השתתפו נציגי מ. הבריאות ורווחה. קיים קשר 
בעיקר עם משרד הרווחה.  יש לחזק את  ,טוב

 בין תא בריאות למשרד הבריאות. ,הקשר

 x    

מנהלת רישום ידני בלבד ביומן אירועים. בוצע  תיעוד ומעקב אחר ביצוע הנחיות  .5
עקבה  וידאה ודאגה לסגור את כל  ,המכלול

 הנושאים  ע"י טיפול בהם במהלך התרגיל. 

   x  

מהשולחן   ,ממספר גורמים ,התבצע איסוף מידע אופן גיבוש תמונת מצב  .6
 המרכזי ומהמכלולים האחרים.

  x   

אופן ביצוע הערכת מצב פנים   .7
 מכלול

השתתפו רק תא רווחה  ,בהערכת מצב פנימית
ובריאות. התקיים דיון בנושאים המרכזיים 

של עובדות  ,שטופלו. לא נערך על פי הפורמט
 יות והמלצות.ומשמע

  x   

 ,ידעה להבחין בין עובדות ,מנהלת המכלול איכות התוצרים  .8
משמעויות והמלצות  פנים מכלולית לבין זו מול 

 השולחן המרכזי. 

   x  

התוצרים בשולחן אופן הצגת   .9
המרכזי )עובדות, משמעויות, 

 המלצות רלוונטיות(

 ההיית ,בפני השולחן המרכזי ,הצגת התוצרים
של צפי  ,קצרה ותכליתית. הועלתה סוגיה אחת

במחסור בכוח אדם והקושי להתמודדות במצב 
של נפילות טילים במקביל. כאשר ההמלצה 

 ע"י אשור עבודה מהבית.  סעו"לתגבר מערך 

   x  

 

 מקרא:                           
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 תיאור העזרים במכלול הטיפול באוכלוסייה .3

 

האם נעשה  מה קיים? תשתית
 שימוש?

 המלצות החונך

חומרים מקצועיים )מנחים, 
 קונטרסים, נהלים, פק"ל רשותי(

לעדכן את החומרים המקצועיים של תא בריאות  חלקי קלסר חירום
ח. שני תאים "ולארגן חומרים מקצועיים לתא פס

 הגיעו לתרגיל ללא כל חומרים מקצועיים.   ,אלה
עזרים ידניים למילוי )יומן אירועים, 

 טבלת מעקב אחר ביצוע הנחיות(
לא היו 

למעט יומן 
 אירועים.

שימוש בכל העזרים הידניים על פי המנחה, כגיבוי  חלקי
 ל."למערכת השוע

 לשמר כן ניידים טלפונים שולחנים
מחשבים  מחשבים

 ניידים
 לתרגל לא

 לדאוג לאימון הבא . לא לא GISמערכת 
במערכת  שלשימולהכשיר את בעלי התפקיד  לא שועל מערכת שליטה ארגונית

 ל."שוע
חשיבות השימוש במפה כחלק מבניית  ,יש לחדד  לא עזר מפתי

 תמונת המצב.
 

 עיקרי התייחסות המשתתפים באימון .4

 

 רענוןים על מנת לשפר את המוכנות כגון, דברים שיש להשל, כולל חשובה, נלמדו הרבה דברים ההייתכי ההתנסות  צוין .א

 החומרים המקצועיים, תאום מוקדם עם קופת חולים האחודה.

יש צורך לעבוד על הנתונים של האוכלוסייה. חייבים  טובים היה ואפשרו למידה טובה.קצב התרגיל והשיטה היו  .ב

 לעשות הכשרות.

 

 סיכום מנהל מכלול הטיפול באוכלוסייה .5

 

 התרגיל ואופן ביצועו היה מלמד. .א

 בשעת חרום.במקרה של מספר נפילות  אדם הצפוי, מוטרדת מהעדר כוח   .ב

 ח. "מנהל תא בריאות ופס 2חסר מספרי , בעיה באיוש התאים במכלול .ג

 לא מרגיש שהיא רוצה את התפקיד. ח לתפקיד."כמו כן חוסר ההתאמה של מנהל תא פס .ד
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 סיכום חונך האימון .6

 

 מנהלת המכלול מקצועית בקיאה בעבודת המכלול בחרום.  .א

שהתעצם לאור מיעוט המשתתפים מנהלת המכלול בפער בולט ביותר, בידע ובניסיון, בינה לבין מנהלי התאים. פער  .ב

בהערכת התפקוד  משמעותי בתרגיל,  אשר הקשה עליה במהלך התרגיל. היכולת של מנהלת המכלול הוא מרכיב מאוד

 בתרגיל. מנהלת המכלול סגנית לאור תמונת מצב זאת, חיונית השתתפותה של המכלול. הכללי של

 עובדי המכלול שנכחו בתרגיל, עובדים רציניים ומחויבים.  .ג

 המכלול חסר בכוח אדם. יש להשלים איוש התפקידים וההכשרות. .ד

 בשלב ראשוני בתהליך גיבושו כצוות לשעת חירום. ,המכלול כמכלול .ה

ים וחשיפת של התרגיל ומיעוט האירועים, אפשר התנסות ראשונית טובה, שאפשרה דיון, העמקה בנושא ,הקצב האיטי .ו

 שיש לטפל בפערים אלה לשיפור המוכנות. ,בקרב המשתתפים ,פערים. תהליך זה חידד את ההבנה

התנסות שהמחישה  בהשתתפות נציגי המכלולים. ,לפתיחת מתקן קליטה ,בקיום קבוצת תכנון ,התנסות חשובה הייתה .ז

 האחרים.המכלולים  משמעות העבודה בחירום וחשיבות העבודה המשותפת עם ,למשתתפים

לתפקיד מס בין הסיבות, שיבוץ של עובדות סוציאליות '. ליום ב 'א בנוכחות המשתתפים במכלול בין יום ,היה פער גדול .ח

 ח, שלא אושר ע"י משרד הרווחה."לתא בריאות ופס 2

התקשה  ח, שהוכשר לתפקיד מס ימים לפני התרגיל, נוכח ולא נוכח בתרגיל. למרות ליווי והנחיה צמודה,"מנהל תא פס .ט

 מאוד לבצע את ההנחיה. יש לשקול התאמתו לתפקיד.

 

 לקחים נוספים והמלצות לתכנית עבודה להמשך:

 לשיפור לקחים לקחים לשימור מס"ד

מנהל המכלול ותיקה, מקצועית, עם יכולת מנהיגות   .1

 והובלה. עברה הכשרה במכללת איתנות.

 . ח ובריאות"לתא פס 2איוש מספרי 

 ח לתפקיד."לשקול התאמתו של מנהל תא פס פתיחות ללמידה ומחויבות. צוות עם מוטיבציה  .2

מנהלת המכלול, מנהלי תא  2הכשרות לבעלי תפקיד, למספר    .3

 רווחה ולצוותים הייעודיים.

 הפעלת מערכת השועל   .4

ולמידה של החומרים המקצועיים ותפקידי התאים. תרגול  רענון   .5

בעלי התאים, בניית תמונת מצב, הערכת מצב, סדר פעולות 

 ועבודה בתוך המכלול ובין המכלולים.

 

 כשירות מסכמת של מכלול הטיפול באוכלוסייה:  .א
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 סיכום אימון - מכלול החינוך -' ו נספח
 

 והתייצבות לתרגיל החינוך כוח אדם במכלול .1

 

 מאויש בעל תפקיד מס"ד

 )כן/לא(

ותק  שם משפחה שם פרטי

 בתפקיד

האם 

עבר 

 הכשרה?

השתתף 

יום באימון 

 א'

השתתף 

באימון יום 

 ב'

מנהל  מנהל המכלול  .1

 מכלול

 כן כן לא חדש חגאזי תאופיק 

סגן מנהל המכלול/   .2

   2מס'

קב"ט 

מוסח 

וסגן 

מנהל 

מכלול 

 חינוך

 כן כן כן  11 אבו רומי רחיב 

מנהל תא חינוך   .3

 פורמאלי מזכירה

 כן כן לא 3 זידאן דאליה כן

 כן כן לא 5 אבו אלהיגא סומיה כן מנהל גני ילדים  .4

 כן כן לא 5 חסאן עביר כן מנהל יסודי  .5

 כן כן לא 5 דיאב כאמל כן מנהל על יסודי   .6

 כן כן לא 5 מריח   אמאל כן מנה חינוך מיוחד  .7

מנהל תא חינוך בלתי   .8

 פורמאלי

 כן כן לא 5 אבו רומי חטאן כן

 כן לא לא 5 אבורומי דאהב כן יחידת הנוער  .9

מתנ"ס ומרכזים   .10

 קהילתים

       

 כן לא לא 7 כנעאן מוחמד כן ספורט  .11

וכניות ת\תרבות  .12

 לאומיות

 כן לא לא 3 מריח דיאב הודא כן

 

 הערכה מסכמת בתחום כ"א:
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 הערכת תפקוד המכלול בנושאים שתורגלו .2

 

 5 4 3 2 1 פירוט נושא מס"ד

  x    .עבדו במשולב ועדכנו ממשקי עבודה בין בעלי התפקידים במכלול  .1

   x   .נשלחו מזמן לזמן נציגים ממשקי עבודה עם מכלולים אחרים  .2

   x   .מנהל המכלול עדכן עם השולחן המרכזיממשקי עבודה   .3

ממשקי עבודה עם משרדי ממשלה וגורמים   .4

 חיצוניים

  x    .מפקחים והיה שיח ביניהם 3השתתפו 

   x   .כים להשתפריצרול "באמצעות השוע תיעוד ומעקב אחר ביצוע הנחיות  .5

בשיח פנימי בעיקר ומעט ממכלולים  אופן גיבוש תמונת מצב  .6

 .אחרים

  x   

  x    .הערכת מצב מתמשכת  ושיח רצוף אופן ביצוע הערכת מצב פנים מכלול  .7

   x    .ברמה סבירה איכות התוצרים  .8

אופן הצגת התוצרים בשולחן המרכזי   .9

 )עובדות, משמעויות, המלצות רלוונטיות(

משמעיות  ,עובדות ,על פי הנוהל

 .המלצותו

   x  

 

 מקרא:                                    
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 ל החינוךבמכלו העזריםתיאור  .3

 

 

 

 החינוך מכלול מנהל סיכום .4

 

 תרגיל מעולה מלמד אותי ואת הצוות למדתי לזהות את הפערים ואשלים בהמשך ויש לי מחויבות ואתגר.  .א

 סיכום חונך האימון .5

 

לתרגל את הצוות לעבודה מול מכלולים אחרים, ולציין תחום אחריות של מנהלי תאים במכלול  ,ממליץ למנהל המכלול .א

 .החינוך

 מה.מול דוברות וכדו ,מול לוגיסטיקה ,את הקשר מול מכלול אחר לדוגמה: מול אוכלוסייה ,מרכזלקבוע מי  .ב

אוכלוסייה  ולוגיסטיקה לטובת התאמת מרכזי הקליטה לחירום על כול כמו כן לשתף פעולה עם מנהל מכלול  .ג

 .המשמעיות

 לקחים נוספים והמלצות לתכנית עבודה להמשך:

 לשיפור לקחים לקחים לשימור ס"ד

 .לתפקידם בחירום ,בין בעלי התפקידים בשגרה ,לבצע התאמה מנהל מחלקה וצוות מחויב  .1

  .תיק החרום בשגרה  ולוודא ריתוק עובדים לעת, תעלעדכן מ .מעורביםהמון רצון להוכיח יכולות  ולהיות   .2

  .יש לעשות אימון מכלול ואימון הקמה לצוות ולמנהל   .3

 

 :החינוך מכלולכשירות מסכמת של 

  

 

מה  תשתית

 קיים?

האם 

נעשה 

 שימוש?

 המלצות החונך

חומרים מקצועיים )מנחים, קונטרסים, 

 נהלים, פק"ל רשותי(

 .לשמור גם על דיסק און קיי עותק כן הכול

למילוי )יומן אירועים, טבלת עזרים ידניים 

 מעקב אחר ביצוע הנחיות(

 .ל"יש להקפיד על נוהל רישום ידני וגם בשוע חלקי קיים

 בדו בחירוםעלוודא המצאות במקום שי לא לא טלפונים שולחנים

 לוודא המצאות במקום שיעבדו בחירום לא לא מחשבים

 המצאות במקום שיעבדו בחירוםלוודא  לא לא GISמערכת 

 .ל  במחשב נייד"שוע כן כן מערכת שליטה ארגונית

 .לניילן מפה של הישוב בתיק כן כן עזר מפתי
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 סיכום אימון - מידע לציבורהההסברה ומכלול  - 'ז נספח
 

 והתייצבות לתרגילההסברה והמידע לציבור כוח אדם במכלול  .1

 

 מאויש בעל תפקיד מס"ד

 )כן/לא(

שם 

 פרטי

שם 

 משפחה

האם עבר 

 הכשרה?

ותק 

 בתפקיד

השתתף 

יום  באימון

  א'

השתתף 

באימון יום 

 ב'

 מנהל המכלול   .1

ומנהל תא 

שירותים 

 דיגיטאליים

 כן כן כחודשיים לא סבאח שאדי כן

מנהל המכלול ן סג  .2

ומנהל  2מס' 

 המוקד העירוני

 כן כן כשנתיים לא  מוחמד כן

 כן כן כשנתיים לא  סלאם כן מנהל מוקד ס.   .3

       אין דובר  .4

מוחמד,  כן מוקדנים  .5

וואלא, 

אביר 

 ומנאר

 כן כן חדשות לא 

       אין דובר  .6

מנהל לשכות   .7

 המידע 

       אין

 

 הערכה מסכמת בתחום כ"א:

 

 

 

 

 

 

 

 טוב מאוד טוב בינוני נמוך נמוך מאוד
   x   



 38מתוך  26עמוד 

 פיקוד העורף -מנהלת אימון רשויות                                            24.3.2022-עיריית טמרה –מנהלת סיכום  

 

 הערכת תפקוד המכלול בנושאים שתורגלו .2

 5 4 3 2 1 פירוט נושא מס"ד

ממשקי עבודה בין בעלי   .1

 התפקידים במכלול

התרגיל, שהיה ברובו מודרך, הבינו  , תו"כמצויניםממשקים 

כלל המתאמנים את חשיבות הממשקים בניהם )מוקדנים( 

 לבין הנכסים הדיגיטאליים של העירייה.

   x  

ממשקי עבודה עם   .2

 מכלולים אחרים

מנהל המכלול ומנהל המוקד מבינים וגוזרים משמעויות 

מהתרחישים שתורגלו, יודעים להפנות למכלול הרלוונטי 

 ולהטמיע את הממשק.

    x 

ממשקי עבודה עם השולחן   .3

 המרכזי

מודעות די נמוכה, משני הכיוונים. הודגשה במהלך האימון 

החשיבות, השולחן המרכזי לא היטב לעשות שימוש במידע 

 שנמסר מהמכלול

 x    

ממשקי עבודה עם משרדי   .4

 ממשלה וגורמים חיצוניים

 שלה.משרדי ממ –לא רלוונטי 

בוצע באופן חלקי בשל נוכחות  –ממשק מול נציג היקל"ר 

 חלקית וחוסר מקצועיות שלו

     

תיעוד ומעקב אחר ביצוע   .5

 הנחיות

לא בוצע. לא קיימים נהלים למכלול או עזרים וכן אין בע"ת 

 שמוגדר כמבצע מעקב.

x     

  x    טובה. ניתוח נכון של התמונה אופן גיבוש תמונת מצב  .6

ביצוע הערכת מצב  אופן  .7

 פנים מכלול

טוב. יחד עם זאת, מנהל המכלול ביצע את מרבית הפעולות 

 באופן עצמאי

   x  

   x   .תוצרים בסיסיים ובהחלט נותנים מענה סביר איכות התוצרים  .8

אופן הצגת התוצרים   .9

בשולחן המרכזי )עובדות, 

משמעויות, המלצות 

 רלוונטיות(

   x   .להמשיך ולהתמקד בעיקר ובהמלצותבוצע באופן טוב. יש 

 

 מקרא:                            
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 ההסברה והמידע לציבור במכלול העזריםתיאור  .3

 

 המכלול צוות באימון המשתתפים התייחסות עיקרי .4

ץ, מלחמה, אמיתי, עבודה קשה לצד לכידות בקרב בעלי תפקידים כלל המתאמנים תארו תחושות של לח – תחושות .א

 השונים.

התייחסות לעובדה שלא קיים מכלול סדור וקבוע וכך גם לגבי מוקד טלפוני. יש להשלים אמצעים לדוגמת  – תשתיות .ב

 אוזניות למוקדנים.

  רבות ללכידות בתוך המכלול.ורם תשצוות אורגאני ברובו מתוך צוות ביטחון קהילתי,  – כ"א .ג

 ציין כי למד רבות ועדיין נדרש להשלים ידע מקצועי. – יקל"ר .ד

 נדרש להשלים תרגול, תרגול, תרגול. .ה

 

 

 

 

 

 

האם נעשה  מה קיים? תשתית

 שימוש?

 המלצות החונך

חומרים מקצועיים )מנחים, 

 פק"ל רשותי(קונטרסים, נהלים, 

מנחה למכלול המידע 

 לציבור שנמסר על ידי

נדרש להשלים פק"ל להפעלת המכלול,  חלקי

הגדרה ברורה של בעלי תפקיד, לרבות 

 מזכירה, מפעיל שוע"ל .

עזרים ידניים למילוי )יומן אירועים, 

  טבלת מעקב אחר ביצוע הנחיות(
לוודא המצאות במקום ממנו תעבוד   

 הרשות בחירום

 להשלים לחירוםלדאוג   אין כלל טלפונים שולחנים

 להשלים לחירוםלדאוג   אין כלל מחשבים

הכשרת בעל תפקיד ייעודי במכלול ולא   לא תורגל GISמערכת 

מנהל המכלול, שאינו פנוי לנושא והגברת 

 מיומנות

 להשלים לחירוםלדאוג   ללא מערכת שליטה ארגונית
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 סיכום חונך האימון .5

 

 לקחים נוספים והמלצות לתכנית עבודה להמשך:

 

 לשיפור לקחים לקחים לשימור ס"ד

, חילק ניהל היטב את המכלולמנהל המכלול  – ניהול .1

תפקידים, שלח בע"ת והגדיר להם משימה, כאשר יצא 

לנהל את המכלול, הגדיר את המשימה  מינה את סגנו

 העיקרית, תדרך נציגים לקבוצות תכנון!

נדרש להשלים נהלי עבודה למכלול, פק"ל הפעלה,  – נהלים

 הגדרת תהליכים מרכזיים ותפקידים ייעודים.

הממשקים על המכלולים מודעות גבוהה לחשיבות  .2

 .האחרים וכן לאחידות מסר והנחיות

לא קיימת כלל, נדרש לקבע מיקום למכלול ולמוקד  – תשתית

עד אשר יבנה מרכז הפעלה סדור לרבות קו טלפון קבוע לציבור 

 לפניות בעת חירום.

נדרשת השלמה של בע"ת חסרים והגדרת תפקידים  – כ"א מחויב ומגובש כוח אדם .3

 שונים, עפ"י הפרוט לעיל.

וצף על ידן כפי שה ,מוקדניות 2נדרשת בחינת שיבוץ  –כ"א 

 תו"כ התרגיל, מסיבות מוכרות.

נדרש להשלים ידע מקצועי בכל  –מש"ק מידע לציבור / יקל"ר 

 תחומי המידע לרבות מדיניות ההתגוננות.

נדרשת המעקה ולמידת התוכן המקצועי,  –תוכן מקצועי   .4

באמצעות היכרות מעמיקה עם פורטל החירום הלאומי 

 .בערבית ושימוש במידע המצוי בו

 

 :ההסברה והמידע לציבור כלולשל מ כשירות מסכמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טוב מאוד טוב בינוני נמוך נמוך מאוד
  x   



 38מתוך  29עמוד 

 פיקוד העורף -מנהלת אימון רשויות                                            24.3.2022-עיריית טמרה –מנהלת סיכום  

 סיכום אימון - תשתיותההנדסה והמכלול  -' ח נספח
 

 והתייצבות לתרגיל ההנדסה והתשתיות כוח אדם במכלול .1

 

 מאויש בעל תפקיד מס"ד

 )כן/לא(

שם  שם פרטי

 משפחה

ותק 

 בתפקיד

האם עבר 

 הכשרה?

השתתף 

יום  באימון

 א'

השתתף 

באימון יום 

 ב'

1.  
 0.5 חורי נרדין כן מנהל המכלול

מיון 

 מבנים
 כן כן

2.  
  חמאם אחמד כן סגן מנהל המכלול

 לא

 
 לא לא

מנהל תא הנדסה   .3

 ובינוי
 לא לא   מגדוב עדאל כן

4.  
 מנהל תא חשמל

 כן

 כן

 סאבר

 מוחמד

 חג'זי

 חג'זי

 חיצוני

 חיצוני
 

 כן

 לא

 לא

 כן

מנהל תא מים   .5

 וביוב

)מתאגיד המים 

 סובב שפרעם(

 כן

 כן

 כן

 כן

 דיאב

 היבא

 נדאל

 ואיל

 מוסא

 

 בוקאעי

 זידאן

  

 כן

 כן

 לא

 לא

 כן

 לא

 כן

 כן

מנהל תא דרכים   .6

 וניקוז
 לא לא   חמאם אחמד כן

מנהל תא הגנת   .7

 הסביבה
 לא לא   דיאב מוסטפא כן

8.  

צוותי שטח הנדסה 

 ותשתיות

 כן

 כן

 כן

 כן

 כן

 גאזי

 מהנא

 סאלח

 פריד

 מנסור

 זידאני

 ארשיד

 באשיה

 עותמאן

 חסאן

  

 לא

 לא

 לא

 לא

 לא

 לא

 לא

 לא

 לא

 לא

 לא לא   יאסין נארימן כן מזכירת מכלול  .9

 כן כן   ענבר שי  חברת חשמל  .10

 כן כן   הזימה מאלכ  רשות המים  .11

 

 כ"א:הערכה מסכמת בתחום 
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 הערכת תפקוד המכלול בנושאים שתורגלו .2

 5 4 3 2 1 פירוט נושא מס"ד

ממשקי עבודה בין בעלי התפקידים   .1

 במכלול

דיווח בין  ,יחד עם זאת ,קיים קשר מיטבי
 עקבי.לא מספיק  ,התאים

 

  
 x  

עם בעלי תפקידים והיקף  , קשר חלקי ממשקי עבודה עם מכלולים אחרים  .2
 .הנושאים

 

  
x   

קבלת  ,שיח ישיר עם השולחן המרכזי ממשקי עבודה עם השולחן המרכזי  .3
 .נתונים ועדכון

 

  
 x  

ממשקי עבודה עם משרדי ממשלה   .4

 וגורמים חיצוניים

 .אך לא רציף ,קשר טוב
 

  
 x  

נחיות  האחרי  ידני  בוצע רישום ומעקב תיעוד ומעקב אחר ביצוע הנחיות  .5
נסגרו  אל -ובמידת היכולת גם ע"ג השוע"ל

 .מעגלים
 

  

x   

התבצע איסוף מידע ממספר גורמים רחב  אופן גיבוש תמונת מצב  .6
 .והצלבת מידע חלקי

 

  
 x  

 .עם מנהלי התאים ,הערכת מצב הבוצע אופן ביצוע הערכת מצב פנים מכלול  .7
משמעויות  ,בכלי עובדות ,שימוש מלא

המלצות. תוך מתן דגש למשמעויות וראיה 
 רחבה שלהן.  

 

  

  x 

נותחו העובדות משמעויות בצורה מלאה  איכות התוצרים  .8
הועלו המלצות וסווגו בצורה טובה מאוד 
והפרד למשימות למכלול והמלצות לראש 

 הרשות 
 

  

  x 

אופן הצגת התוצרים בשולחן המרכזי   .9

)עובדות, משמעויות, המלצות 

 רלוונטיות(

הצגה של עיקרי הדברים בין עיקר לתפל 
בוצע שיח בין מכלולי על ממוקד אך 

 השולחנו של המפקד . תיאור יתר של הנעש
 במכלול

 

  

 x  

 

 מקרא:                       
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 ההנדסה והתשתיות במכלול העזריםתיאור  .3

 

האם נעשה  מה קיים? תשתית

 שימוש?

 המלצות החונך

)מנחים, קונטרסים, נהלים, חומרים מקצועיים 

 פק"ל רשותי(

להכין תיקי חירום לתאים השונים  ,מומלץ לא לא

 במכלול וכן למכלול.

עזרים ידניים למילוי )יומן אירועים, טבלת 

 מעקב אחר ביצוע הנחיות(

, להוסיף טבלאות כעזרים לסימון, מומלץ כן חלקי

 רישום ומעקב אחר האירועים והנחיות.

 להשלים לחירוםלדאוג  לא לא שולחניםטלפונים 

 להשלים לחירום לא לא מחשבים

לקדם מערכת על בסיס זו  ,מומלץ לא לא GISמערכת 

 בוועדה המקומית. ,הקיימת

האם קיימת מערכת ניהול תכניות מבנים 
 רשותית ממוחשבת/ ידנית עם גרמושקות

 

כיצד ניתן להיעזר במערכת  ,מומלץ לבדוק לא לא

 המיידע של הוועדה המקומית.

להגברת המיומנות  תרגולמומלץ לוודא  לא כן מערכת שליטה ארגונית

 בתפעול מערכת השוע"ל.

מומלץ להיעזר במפה גדולה של העיר  לא לא עזר מפתי

 לסימון ומעקב אחר אירועים.

 

 התייחסות המשתתפים באימוןעיקרי  .4

 טוב בין בעלי התפקידים במכלול שהשתתפו בתרגיל.היה שיתוף פעולה  .א

 לקדם רכישת גנרטורים וביצוע חיבורים מהירים לבתי הספר המיועדים לשמש כאתרי קליטה. .ב

 לבצע ריכוז, עדכון והשלמת מיידע לתיק החירום לתא החשמל. .ג

 . 2דרוש להשלים מצבת כח האדם במכלול, כולל מספרי   .ד

 והתשתיותמכלול ההנדסה סיכום מנהל  .5

 חסר ממשק לשיתוף מיידע בין כל המכלולים, עבודה על השוע"ל יכולה לתת מענה לפער זה. .א

 נדרש להכין תיקי החירום עבור תאי המכלול. .ב

יש למפות מתקנים חיוניים של הרשות המקומית ומפעלים חיוניים בתחומי העיר, כולל בדיקת מצב המיגון ומערך גיבוי  .ג

 לחשמל בכל אחד מהם.

רשימת מהנדסים/הנדסאים תושבי העיר על מנת להיעזר בהם בחירום ובמידת האפשר להכשיר ולגייס אותם למערך לרכז  .ד

 החירום בעיר.

 להשלים ולעדכן רשימת קבלנים עם כלי צמ"ה ומפעילים ולנסות לרתק אותם לעירייה בחירום. .ה
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 סיכום חונך האימון .6

  – סטטוס הטמעת לקחים מאימון יום א / אימון קודם .א

 הערות בוצע או לא בוצע הלקח מס"ד

הדרושים  הנתונים מומלץ להשלים  .א

 לתאים במכלול.

מומלץ לבצע, על ידי בעלי התפקידים,  לא בוצע

 שיקבעו לכל תחום ותחום במכלול.

 כח מומלץ לעשות סדר בנושא איוש  .ב

במכלול , קביעת התפקידים  האדם

והכשרות, כולל.  

 מהנדסים/הנדסאים למיון מבנים.

מומלץ למצות פוטנציאל כ"א הקיים  לא בוצע

בעירייה, כולל פנסיונרים וכן תושבי העיר 

 בעלי מקצוע מתאים לסייע בחירום.

 המענה לתרחישמומלץ להשלים   .ג

 הפסקת חשמל ממושכת .

קביעת מטלות מומלץ להשלים, כולל  חלקית

 והאחראי לביצוען.

 

 

 :לקחים נוספים והמלצות לתכנית עבודה להמשך

 לשיפור לקחים לקחים לשימור מס"ד

1.  

בעלי התפקידים שהשתתפו באימון ובתרגיל 

,מקצועיים, מחויבים לחירום ומהווים בסיס טוב 

 למכלול הנדסה ותשתיות בחירום.

וכלולים    והתרגילמומלץ לטפל בכל הפערים שעלו במהלך האימון 

בסיכום הביניים ובסיכום זה. תחילה בנושא כוח אדם והכשרתו 

ובהמשך הכנת נתונים ועזרים לחירום על ידי כל מנהל תא ותרגול 

 המכלול לעבודה משותפת.

 

 :ההנדסה והתשתיות מכלולכשירות מסכמת של 
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 סיכום אימון - תפעולהלוגיסטיקה והמכלול  - 'ט נספח
 

 והתייצבות לתרגיל הלוגיסטיקה והתפעול כוח אדם במכלול .1

 

 מאויש בעל תפקיד מס"ד

 )כן/לא(

האם עבר  ותק בתפקיד שם משפחה שם פרטי

 הכשרה?

השתתף 

באימון 

 יום א'

השתתף 

באימון 

 יום ב'

 כן כן לא 22 טאהא יוסף כן מנהל המכלול  .1

 לא כן לא 11 יאסין אחמד כן מנהל המכלולסגן   .2

 לא לא לא חדש דיאב איהאב כן מנהל תא דלק וגז  .3

 לא כן לא חדש דיאב מוסטפא כן 2מנהל תא דלק וגז    .4

 לא כן לא חדש עוואד כרם כן 3מנהל תא דלק וגז   .5

מנהל תא רכש   .6

 והספקה

       

 לא כן לא חדש חיג'אזי נאיף כן מנהל תא מזון  .7

 לא כן לא 11 יאסין אחמד כן 2תא מזון  מנהל  .8

 לא כן לא חדש חיג'אזי נאיף כן מנהל תא משכ"ל  .9

 לא כן לא 11 יאסין אחמד כן 2מנהל תא משכ"ל   .10

        מנהל תא פיקוח  .11

        מנהל תא תברואה  .12

מנהל תא תובלה   .13

 וצמ"ה

 לא כן לא חדש דיאב מוסטפא כן

מנהל תא תובלה   .14

 2וצמ"ה 

 לא כן לא חדש עוואד כרם כן

 לא כן לא חדש דיאב מוסטפא כן מנהל תא הסעים  .15

 לא כן לא חדש עוואד כרם כן 2מנהל תא הסעים   .16

 כן לא לא חדש עוואד אחמד כן כללי  .17

 

 הערכה מסכמת בתחום כ"א:
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 הערכת תפקוד המכלול בנושאים שתורגלו .2

 

 5 4 3 2 1 פירוט נושא מס"ד

ממשקי עבודה בין בעלי התפקידים   .1

 במכלול

באימון השתתף  –לא ניתן להעריך 

 .מנהל המכלול בלבד

     

עם בעלי תפקידים והיקף , קשר חלקי ממשקי עבודה עם מכלולים אחרים  .2

 .הנושאים

  x   

קבלת  ,שיח ישיר עם השולחן המרכזי ממשקי עבודה עם השולחן המרכזי  .3

 .נתונים ועדכון

   x  

ממשקי עבודה עם משרדי ממשלה וגורמים   .4

 חיצוניים

      לא נכח נציג ממשלה

 ,אחרי הנחיות ידני, צע רישום ומעקבבו תיעוד ומעקב אחר ביצוע הנחיות  .5

 .נסגרו כל המעגלים

    

x 

 

אימון השתתף ב –לא ניתן להעריך  אופן גיבוש תמונת מצב  .6

 ,המכלול בלבד, תמונת המצבמנהל 

 .גובשה בהדרכת החונך

     

באימון השתתף  –לא ניתן להעריך  אופן ביצוע הערכת מצב פנים מכלול  .7

 .מנהל המכלול בלבד

     

 

בצורה  ,משמעויות ,נותחו העובדות איכות התוצרים  .8

לא הייתה  ,הועלו המלצות .מלאה

 .חלוקה בין פנים מכלולי וראש הרשות

   

 

 

 

x 

 

 

אופן הצגת התוצרים בשולחן המרכזי   .9

 )עובדות, משמעויות, המלצות רלוונטיות(

הצגה של עיקרי הדברים בין עיקר 

בין אך בוצע שיח  ,ממוקד .לתפל

תיאור . מכלולי על שולחנו של המפקד

 .יתר של הנעשה במכלול

    

x 

 

 

 

 מקרא:                      
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 במכלול הלוגיסטיקה והתפעול העזריםתיאור  .3

 

 התייחסות המשתתפים באימוןעיקרי  .4

 צריך לשתף את שאר חברי המכלול ולתרגל אותם .א

 הלוגיסטיקה והתפעול סיכום מנהל מכלול .5

 תרגיל טוב ומוצלח מבחינתי .א

 מוסיף מידע ומוכנות לחירום .ב

 צריך להתייחס לנושא ביותר רצינות .ג

 סיכום חונך האימון .6

 :לקחים נוספים והמלצות לתכנית עבודה להמשך

 לקחים לשיפור לקחים לשימור מס"ד

לוגיסטיקה ממליץ למנהל המכלול,  להשתתף בקורס מכלול  .ניסיון ובעל רציני, מחויב המכלול מנהל  .1

 במרכז לאיתנות.

 מחויבים תאים במנהלי, המכלול את לאייש, לרשות ממליץ   .2

 .לחירום מודעות עם

 

 בעלי כלל את ולהכשיר תאיו כל על, המכלול את לתרגל   .3

 .את המכלול שיאיישו התפקיד

 

 כשירות מסכמת של מכלול הלוגיסטיקה והתפעול:

 

  

 

 

האם נעשה  מה קיים? תשתית

 שימוש?

 המלצות החונך

חומרים מקצועיים )מנחים, קונטרסים, 

 נהלים, פק"ל רשותי(

לא היה כלום 

 במסגרת האימון

לעדכן את הפרטים בתיקים אחת לשלושה  לא

 חודשים,

למילוי )יומן אירועים, טבלת  עזרים ידניים

 מעקב אחר ביצוע הנחיות(

יומן אירועים 

 מאולתר

להשתמש בטפסי עזר, שהועברו למכלול,  כן

 על ידי החונך ) יומן אירועים ופתקיות (

 להשלים לחירום  לא לא טלפונים שולחנים

 להשלים לחירוםלדאוג  לא לא מחשבים

 להשלים לחירום לא כן GISמערכת 

 לדאוג לאימון הבא. לא שוע"ל מערכת שליטה ארגונית

  לא לא עזר מפתי
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  x   



 38מתוך  36עמוד 

 פיקוד העורף -מנהלת אימון רשויות                                            24.3.2022-עיריית טמרה –מנהלת סיכום  

 סיכום אימון - מכלול היקל"ר -י'  נספח
 

 והתייצבות לתרגילהיקל"ר כוח אדם במכלול  .1

 

 מאויש בעל תפקיד מס"ד

 )כן/לא(

ותק  שם משפחה שם פרטי

 בתפקיד

האם עבר 

 הכשרה?

השתתף 

באימון 

 יום א'

השתתף 

באימון 

 יום ב'

חודשים  3 מנצור שכיב כן מפקד היקל"ר  .1

 בטמרה

 כן כן כן

 סגן מפקד היקל"ר  .2

      

       לא

קצין התנהגות   .3

 אוכלוסייה

יום  דלקי יוסוף כן

ראשון 

 בטמרה

 כן לא כן

       לא קצין מידע לציבור  .4

 כן כן לא שנה מנסור איאד כן מש"ק איסוף  .5

        מש"ק מתנדבים  .6

 הערכה מסכמת בתחום כ"א:

 צוות חדש עם מרץ וסקרנות. רוצה הכשרות ואימונים. יוסוף שהצטרף היום הוא קצין וותיק בנפה ומהווה מכפיל כח.  .א

שיענו לטלפון  24/7אנשים ל 2שכיב סיכם עם רכזת מתנדבים שאם במקרה חירום לא יהיה לו עוד כ"א, היא תיתן לו  .ב

 .24/7ד גם לנפה וכך יוכלו להיות מעודכנים מה קורה במכלולים ולעבו
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 נושאים שתורגלוהערכת תפקוד המכלול ב .2

 

 5 4 3 2 1 פירוט נושא מס"ד

ממשקי עבודה בין בעלי התפקידים   .1

 במכלול

 x     .בסדר גמור. מעדכנים אחד את השני

במכלולים מסתובבים ונמצאים  ממשקי עבודה עם מכלולים אחרים  .2

 .הרלוונטיים

    x 

שכיב התחבר לקב"ט והיה מעודכן כל  ממשקי עבודה עם השולחן המרכזי  .3

 הזמן

    x 

ממשקי עבודה עם משרדי ממשלה   .4

 וגורמים חיצוניים

שכיב היה בקשר, עם מ. מכלול 

אוכלוסיה יוסוף, שנכח. ועם הרמ"ט של 

 הנפה, שמש. 

    x 

תיעוד חסר, כי אין שום עמדה קבועה.  הנחיותתיעוד ומעקב אחר ביצוע   .5

רים ביחד עם זאת, כל הדיווחים והד

 .הועברו ונעשו

 x    

בסדר גמור. שכיב אסף מידע ובהחלט  אופן גיבוש תמונת מצב  .6

 הגיע לתמונת מצב נכונה.

    x 

בסדר. נעשו אחרי כל מטח. אספו מידע  אופן ביצוע הערכת מצב פנים מכלול  .7

 קורה.והבינו מה 

    x 

איכות התוצרים )כולל דו"ח   .8

 היקל"ר(

ל בע"פ. סיפקו את "העבירו דו"ח מרס

 .מה שהיו צריכים לספק לרשות ולנפה

    x 

אופן הצגת התוצרים בשולחן   .9

המרכזי )עובדות, משמעויות, 

 המלצות רלוונטיות(

 x     .ל"בסדר גמור. הוצג בשוע

 

 מקרא:                          
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 ל היקל"רבמכלו העזריםתיאור  .3

 

נמוכה  בתחום העזריםאין לרשות חמ"ל ומכאן שאין עמדת יקל"ר ולהוציא תיק מודיעין מעודכן אין להם כלום. לכן הכשירות 

 מאוד.

האם נעשה  מה קיים? תשתית

 שימוש?

 המלצות החונך

מקצועיים )מנחים, קונטרסים, נהלים, חומרים 

 פק"ל רשותי(

   תיק מודיעין

עזרים ידניים למילוי )יומן אירועים, טבלת 

 מעקב אחר ביצוע הנחיות(

 להשלים לחירוםלדאוג   אין

 להשלים לחירוםלדאוג   אין טלפונים שולחנים

 .יש  מחשב פרטי  אין מחשבים, מדלי"ק

 להשלים לחירוםלדאוג   אין GISמערכת 

  להשלים לחירוםלדאוג   אין מערכת שליטה ארגונית

 להשלים לחירוםלדאוג   אין עזר מפתי

 

 ןעיקרי התייחסות המשתתפים באימו .4

 האימון טוב. תרם ומאוד הסביר את התפקידים וההקשרים .א

 היקל"רסיכום מפקד מכלול  .5

 י.אבל נכנסתי לתרגיל ומצאת את מקומ ,הראש לא כל כך כאןהאימון טוב. אישית,  .א

 נדע להסתדר עם עזרה מהרשות ,מלמד. ברור שחסרים כ"א. מאמין שבעת חירום .ב

 חונך האימון סיכום .6

 צוות מוכשר, חרוץ ועובד טוב יחד. .א

 חסרים לפחות מש"ק אחד וסגן מפקד. .ב

 מהרשות, בטלפניות. המסוגלים בעת חירום, לעבוד עם עזר .ג

 ל, שמבקשים להשלים."חסר להם ידע בשוע .ד

 קורס מפקדי יקל"ר ואיאד קורס מש"קים. –מבקשים הכשרות יוסוף  .ה

 אם לא יהיה חמ"ל, צריך למצוא להם נקודת עבודה, בעירייה היכן ששאר המכלולים יעבדו. .ו

 

 לקחים נוספים והמלצות לתכנית עבודה להמשך

 לשיפור לקחים לקחים לשימור מס"ד

 השלמת כ"א לכידות ומקצועיות  .1

 .מקום לעבוד בחירוםואיתור השלמות מקצועיות  רצון להתפתח וללמוד  .2

 

 כשירות מסכמת של מכלול היקל"ר:
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