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 מטרת ההוראה .1

תנהלות מכלול הלוגיסטיקה ב"זמן יקר"  ע"י מנהל התהליך מטרת ההוראה היא לתאר את 

 מחלקת תחזוקה, שלמה סבג.

 

 הגדרה .2

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

ות פעיל תברואתיות חמורות עלולים לשבש בצורה חמורה את סדרי החיים בכלל ואת

 הרשות בפרט.

 

 תוכן ההוראה .3

התנהלות מכלול לוגיסטיקה ב"זמן יקר", ע"י מנהל מח' תחזוקה כולל את הפעולות  .3.1

 הבאות:

 הגעה למחסני המועצה ומיגון עצמי .3.1.1

 תדרוך עובדים ועדכון מצב .3.1.2

 השלמת המענה הלוגיסטי לקראת מצבי החירום הצפויים .3.1.3

 .וחשמל גז, לעדכן מאגר מידע בתחום כ"א תחבורה ,דלק .3.1.3

גז והספקת גז  ייצירת קשר עם חברות הגז ובהתאם לאירועים תאום ניתוק .3.1.3

 .הצורך לתושבים סדירה ע"פ

דלק ואמצעים הדרושים לפעילותה של הרשות  הכנת מלאי חירום של ציוד, .3.1.3

 במלחמה.

, דלק, גנראטורים לוודא קיום חוזים עם ספקים בנושאים החיוניים כגון: .3.1.3

פ דרישת  "כת הסבירות לקיומם בחרום עתוך הער בוכיו"משאיות  אוהלים,

 .הרשות

 .יצירת קשר עם קבלנים מרותקים בתחום ציוד מכני וציוד הנדסי כבד .3.1.3

 .יצירת קשר עם קולגות ברשות סמוכה .3.1.3

 .יצירת קשר עם הרפרנט בפיקוד העורף .3.1.13

 

 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 - 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
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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

 ה מים וביוב, מושיקו יום טובממונ  - 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 .3.13

 

 

 

   תפקיד:  ליה וייסמן  כותב ההוראה:  

 ביבה, מנהלת מכלולמנהלת אגף איכות הסתפקיד:  חננית וייסמאשר ההוראה: 

 

 

 


