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 מטרת ההוראה .1

ע"י ממונת  "זמן יקר"התנהלות מכלול הלוגיסטיקה בתהליך מטרת ההוראה היא לתאר את 

 מכלול לוגיסטיקה, מנהלת אגף איכה"ס חננית וייס.

 

 הגדרה .2

 אירועי טבע שונים או תקלותיש מצב חירום מקומי, אזורי או ארצי יוכרז, כאשר  .2.1

פעילות  סדרי החיים בכלל ואת תברואתיות חמורות עלולים לשבש בצורה חמורה את

 הרשות בפרט.

 

 תוכן ההוראה .3

תהליך התנהלות מכלול לוגיסטיקה ב"זמן יקר" ע"י ממונת מכלול מנהלת לוגיסטיקה  .3.1

 כולל את הפעולות הבאות:

 הגעה לחמ"ל ומיגון עצמי .3.1.1

 הקפצת צוות העובדים שמרותק בשעת חרום .3.1.2

תיק מים ביוב  קבלת עדכון מצב מכוחות הבטחון והעברת המידה לממוני .3.1.3

 , יחידה סביבתית ותברואה.אנרגיה

השפיע על איכות ניהול מאגר מידע למפעלים ומקורות מים העלולים לבדיקת  .3.1.3

 .הסביבה

 .םהשלמת מאגר נתונים אודות מפעלים המכילים חומרים מסוכני .3.1.3

בהתאם לתרחיש -ס להקטנת מלאי ומיגונו"הנחיית מפעלים שברשותם חומ .3.1.3

 .הצפוי

 .מערך התברואה לפעולה בחירום ע"פ התרחיש הצפויהערכות להפעלת  .3.1.3

הערכות לפינוי גרוטאות בכמות גדולה שיוצאו ע"י התושבים מתוך מקלטים  .3.1.3

 .משותפים

 .השלמת שיבוץ עובדים .3.1.3

 

 אחריות ביצוע .3

 מנהלת מכלול,  חננית וייס  -מנהלת אגף איכות הסביבה  .3.1

 מנהל מכלול , אמיר תאר 2מס'   -מנהל יחידה סביבתית  .3.2

 ממונה אנרגיה, שלמה סבג - הל מחלקת תחזוקהמנ .3.3

 ממונה מים וביוב, מושיקו יום טוב  -סגן מנהל מחלקת תחזוקה  .3.3

 ממונה תברואה ופיקוח, אבי קרני -רכז תברואה   .3.3

 ממונה מזון, שמואל תמר  -אחראי מזון  .3.3

 ממונה רווחה, נטע לביא  -מנהלת מחלקת רווחה  .3.3
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 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל.       

 

 נספחים .3

 א.מ.ל.       

 

 תפוצה .3
 ראש המועצה המקומית .3.1

 מנכ"ל  .3.2

 מנהלת מכלול,  חננית וייס  - מנהלת אגף איכות הסביבה .3.3

 מנהל מכלול , אמיר תאר 2מס'   - מנהל יחידה סביבתית .3.3

 ממונה אנרגיה, שלמה סבג  -מנהל מחלקת תחזוקה  .3.3

 ממונה מים וביוב, מושיקו יום טוב  - סגן מנהל מחלקת תחזוקה .3.3

 ממונה תברואה ופיקוח, אבי קרני -  רכז תברואה .3.3

 ממונה מזון, שמואל תמר  - אחראי מזון .3.3

 ממונה רווחה, נטע לביא  - מנהלת מחלקת רווחה .3.3

 מנהלים ועובדים .3.17

 

 

 

   תפקיד:  ליה וייסמן  כותב ההוראה:  

 מנהלת אגף איכות הסביבה, מנהלת מכלולתפקיד:  חננית וייסמאשר ההוראה: 

 

 

 


