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  ) משק לשעת חירו�(ח "מער� המל
  

 כללי  .1
  

י ל ידמשרדי שהוק� ע�הינו גו� בי�) ח"להל� מל(מער� המשק לשעת חירו� 

 כל , ואשר מופקד על הכנת המשק החיוני לשעת חירו�1955ממשלת ישראל בשנת 

זאת על מנת למנוע שיבושי� ונזקי� למשק האזרחי בזמ� מלחמה ובזמ� חירו� 

  .יי� תקינה ככל הנית� לאוכלוסייה בעור�ולאפשר קיו� שגרת ח

      

ח לתא� את הפעולות בי� ענפי "בשעת חירו� מחובתו של מער� המל

כדי להבטיח את , לקבוע קדימויות ולהקצות משאבי�, המשק השוני�

  .האספקה והשירותי� החיוניי� ביותר לאוכלוסייה

  

  

  ח"הגופי� העיקריי� במער� מל .2

  

  ).קודית והמחוזיתהפי, העליונה(ח "ועדת המל •

  

  .הרשויות הייעודיות לשעת חירו� במשרדי הממשלה •

 

  .ח המקומיות וגופי הביצוע שלה�"ועדות המל, הרשויות המקומיות •

 

 )'נספח א( .ח בכל הרמות"מבנה מער� מל •

  

   ח בשעת חירו� הינ� להבטיח את האספקה החיונית "תפקידי מער� מל 2.1

  :ו� כדי המש� פעילות� שלביותר של מוצרי� ושירותי� למשק וזאת ת
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 בעת , להמשי� לספק� אשר חיוני,מפעלי� ושירותי� המספקי� תזונה •

  .המאמ) המלחמתי

 

  מפעלי� ותחומי פעולה שהוגדרו כחיוניי� ואשר הפעלת� חיונית לקיו� •

  .  האוכלוסייה             

  

מפעלי� ותחומי פעולה אשר השבתת� יגרמו נזק חמור ומתמש�  •

  .ישראל לכלכלת

 

  ח העליונה לקבוע את המבנה "הסמיכה את ועדת המל, החלטת הממשלה •

  ,ח ארצי"ח הפיקודיות והמחוזיות וכ� קבעה שמטה מל" של ועדות המל              

           ינחה את הרשויות המקומיות ,באמצעות הועדות הפיקודיות והמחוזיות

 .ח שלה�"בכל הנוגע לארגו� ותפעול מערכות המל

  

ועל פי החלטת ) פקודת העיריות(על פי חוק דיני הרשויות המקומיות     2.2

ח " תוק� בכל רשות מקומית ועדת מל 6.7.1986  מיו�  1716' הממשלה מס

  )'נספח ב. (שבראשה יעמוד ראש הרשות המקומית, מקומית

  

  אחראיות) מועצה מקומית או מועצה אזורית, עירייה(הרשויות המקומיות  2.3

  לבצע את המשימות , ח המקומית"באמצעות ועדת המל,  שיפוט�בתחו�        

  הדרושות להבטחת ההספקה והשירותי� החיוניי� לאוכלוסייה ולמפעלי�         

  .פי החוק והתקנות  על,�בכל הנושאי� שבאחריות, החיוניי�        

 

  אחריות הרשות המקומית 2.4

  

 הרשות  בפרק1993ח ארצי מחודש ינואר "בקוב) הנחיות מטה מל 2.4.1

  : כלהל� נקבע,9 בסעי� ,המקומית בשעת חירו�

  

 הרשות המקומית המופקדת על הספקת שירותים לאוכלוסייה המקומית בזמן   "

 , רגיעה תמשיך להיות אחראית להספקת אותם השירותים גם בשעת חירום

  ."ח המקומית שלה"באמצעות ועדת המל
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יותה של ח אחרו מכ, חשיבות רבה מאד,ח המקומי"למער� המל 2.4.2

 : בהיבטי� הבאי�, לתושביה,הרשות המקומית

  

הרשות המקומית היא המקיימת את הקשר הישיר והקבוע ע�   .א

  .האוכלוסייה ברגיעה ובשעת חירו�

רוכזי� משאבי� רבי� של בתחומיה של הרשות המקומית מ  .ב

אמצעי� אחרי� שיעמדו בשעת חירו� לצורכי אד� ו�כוח

 .ח"מל

  

) 12(בפרק שני� עשר ) ג" תיקו� תשל,נוסח חדש(בפקודת העיריות  2.4.3

  :א כלהל�248ויותיה של עירייה נקבע בסעי� העוסק בחובותיה וסמכ

 

  )ג"תשל: תיקו�(הכנת המשק לשעת חירו� והפעלתו . א248"

 תעשה את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו העירייה) א(

ל כה, ם חיקוק אחראדם וציוד אשר חל עליה-למעט גיוסם של כח, אותו זמן

בכפוף להוראות השר הממונה על הפעולות בתחום הנוגע בדבר ובהתאם 

  "... ; לתוכנית שאישרה הממשלה או מי שהסמיכה לכך

  

ועדות ) 8(בפרק שמיני ) ג"תיקו� תשל, נוסח חדש(בפקודת העיריות  2.4.4

 :נקבע כלהל�) ג"תיקו� תשל(ח "ועדות מל, א149סעי� , המועצה

 )ג"תשל: תיקו�(ח "ועדת מל. א149   "                

   המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו ) א(         

  .                  בשעת חירום

 ;162על הרכבה של ועדה כאמור לא יחולו הוראות סעיף )   1)    (ב(         

  ;הועדה תקיים ישיבותיה בדלתיים סגורות )2(

 תהא ליושב ראש הישיבה קול נוסף –ולות שקבישיבה  הדעותהיו  )3(

 ;יעראו מכ
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 – העירייה הנוגע לתקציב בעניין למעט החלטות –החלטות הועדה  )4(

ואולם המועצה רשאית להסמיך את , אינן טעונות אישור המועצה

 ".העירייה הנוגע לתקציב בעניןהועדה להחליט גם 

  

 יעוד  בפרק1993ח ארצי מחודש ינואר "בחוברת נהלי� של מטה מל 2.4.5

 :  נקבע כלהל�14ח המקומי בסעי� "מבנה וארגו� המל

 

ראשי אגפים וגופי /ח המקומית מורכבת ממנהלי המחלקות"ועדת המל "

  :הועדה תהיה מאורגנת באופן זה. ועהביצ

  .צוות הניהול  .א

 .מליאת הועדה  .ב

  )'נספח ג (". זרועות הביצוע המקומיים .ג

  

נקבעה , ת חירו� בתחומהאחריות הרשות המקומית להכנת והפעלת משק לשע

� יה על,ועל כ�ושיפורטו להל� שפורטו לעיל , במכלול חוקי� והנחיות, א� כ

כדי להכי� את , כפי שפורט לעיל, שמחובתה לפעול בה�לפעול בכל ההיבטי� 

  .המשק לשעת חירו�הכנת יבטי ה ב,כל שבאחריותה

  

  

  מטרת הביקורת והיקפה.  3

  

של סבא ומוכנותה �ח בעיריית כפר"המל בחינת מער� ההייתמטרת הביקורת 

  .חירו� לשעתהעירייה 

 וביקשה לבדוק הא� העירייה מבצעת 2003הביקורת נערכה לסירוגי� בשנת 

  . ח המקומי"את המוטל עליה בנושא מער� המל

  .2003�2002הביקורת התייחסה לשני� 
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הממונה ד ואחריות ותפק � בי� שאר הנושאי�, במסגרת הביקורת נבדקו

 : בהיבטי� ייהרעיהומוכנות  תח העירוני"המלועדת  כזמרו

 

  .ח בעירייה"קיו� נהלי מער� המל •

  

  .ח העירונית וסדרי התנהלותה"התכנסות ועדת המל •

  

  . מרכז ההפעלה העירוני בשעת חירו�מוכנות  •

  

  . ח העירוני"אמצעי� לניהול מער� המל •

  

  . לשעת חירו�ד�אח וריתוק ושיבו) כ •

  

  .עירוניח ה"מוכנות מחס� המל •

  

מסמכי� , ח העירונית"עיינה בי� היתר בפרוטוקולי� של ועדת המל, הביקורת

קיימה שיחות ע� בעלי תפקידי� במער� , ח העירוני"שוני� הקשורי� למער� המל

ח "מלהח הארצי והמקומי וערכה ביקורת במרכז ההפעלה העירוני ובמחס� "המל

  .העירוני

  

  ח ברשות"ל ממונה על נושא המ)הגו' האחראי .  4

  

מבנה ,  בפרק יעוד1993ח ארצי מחודש ינואר "בחוברת נהלי� של מטה מל

  : כלהל�15ח העירוני נקבע בסעי� "וארגו� המל

  

  ח "וממונה על נושא המל,   עובד קבוע של הרשות המקומית–מרכז הועדה  "

  ". ברשות
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 בעו  נק,ח העירוני"תפקידיו של מרכז הועדה והממונה על מער� המל    4.1

ח המקומית ברגיעה "ח ארצי בפרק ועדת המל"בחוברת נהלי מטה מל

  :כלהל� �מרכז הועדה , שיגרת פעילות הועדה  � א 48סעי� 

  

 מרכז הועדה.   א "

ייפגש באופן שוטף עם חברי הועדה או סגניהם לצורך איסוף ועדכון  )1(

  ). עותקים2 -ב(נתונים המשתנים ברשות והכנת תיקי נתונים 

ישות עם נציגי הועדה המחוזית לצורך קבלת הנחיות ועדכון ייזום פג )2(

 .הדדי של נתונים

ייזום השתלמויות מקצועיות בתחומים הייעודיים השונים ויסתייע לשם  )3(

 .כך בחברי הועדה המחוזית

ל ומשטרת ישראל בשיטת מטה מול "זום מפגשי עדכון עם נציגי צהיי )4(

 .ות הכללימטה לפחות פעם בשנה וכן עם החמרה במצב הכוננ

עדה על אימון ותרגול צוותי הביצוע וינחה את הממונים הייעודיים ב )5(

מזכיר /ל"הנושא יבוצע בתאום עם מנכ(במגמה לשמור על כשירותם 

 .רום למרכז השליטהיוידאג לאמן עובדים המשובצים בח) העיר

יפרסם נושאי הישיבה , יזמן ישיבות הועדה כפי שיפורט בהמשך )6(

 .חריהויפיץ סיכום בכתב לא

  ".תוך התראה קצרה, אחראי לכשירות וכוננות מרכז ההפעלה )7(

   

  

ח העירוני משמש ג� כאחראי בנושא "הביקורת מצאה כי מרכז המל      4.2

פי היק' הפעילות ל עלאור ממצאי הביקורת ו. ח בעירייה"פס

 שיפורטו להל� ,  ולאור ממצאי הביקורתח"מרכז מלהנדרש מ

 יש , לדעת הביקורת,סבא)רובהתחשב בגודלה של העיר כפ

בתפקיד מרכז שיעסוק רק  להעסיק עובד קבוע במשרה מלאה

               .ח" ושגור� עירוני אחר יהיה אחראי על נושא פס עירוניח"מל

שיתו� פעולה  תאפשר , במשרה מלאה,ח עירוני"העסקת מרכז מל

 ;מחוזי וארצי, פיקודי �ח" מל;ל"צה( ע� גורמי� חיצוניי� אפקטיבי

הצור� . ובמגמה להפיק את המיטב) א" מד; כיבוי אש;משטרה

מכתבו של מרכז מג�  משתמעח במשרה מלאה "בהעסקת מרכז מל
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  ) 'נספח ד. (2000ח מחוזי בשנת "ט מל"ח עירוני לרמ"מל

ח ארצי בהתייחסותו לשאלות " במטה מל4ר "מכתבו של רזמכ� ג� ו

  )'נספח ה (.הביקורת

  

  ח בעירייה"לתכנו� וארגו� מער� המ  .5

  

הממונה בי� שאר תפקידיו על , בתיאור התפקיד של קצי� הביטחו�    5.1

, מטע� משרד הפני�ניתוח עיסוקי� כפי שמופיע ב, מער� החירו�

  עיסוק' תיאור תפקיד מתומצת מסב נקבע, נהל לשלטו� מקומייהמ

72201:  

  החירום של לארגון והפעלה של שירותי הביטחון ו,אחריות לתכנון "        

  ." הרשות המקומית  

הביטחו� נהלי� כתובי� ומאושרי� על הביקורת מצאה כי אי� במחלקת    5.2

מרכז . ח המקומית"ר ועדת המל"יוראש העיר המשמש כי יד

מחוז מרכז קצינת  פנה ל2000נת כי בשח מסר לביקורת "המל

במענה לפנייתה בהקשר לנושאי� הנדרשי� , במשרד הפני�

הלי ו בכתיבת נ,  בי� היתרבבקשה לסיוע ,ע תקציבילהקצאת סיו

 .תוקצבלא והנושא  0 25,000 של יתתקציבעלות בחירו� עירוניי� 

   )'נספח ו(

  :ח העירוני לממצא זה"להל� תגובתו של מרכז המל

   מבקש להוסיף כי למרות שלא אושר לנו בעבר תקציב לנושא כתיבת " 

  :וניי גורם חיצ"נוהלי חרום עירוניים ע   

           קיימים נהלים כלל ארציים לכל נושא בחרום לפיהם פועלת -      

 לאחרונה נכתבו נהלים להפעלת המערך העירוני בחרום . המערכת          

  י מרכז השלטון המקומי ואנו פועלים "י צוות מקצועי שמונה ע"ע          

 שי ומהכרתי את מערך מניסיוני האי. להטמיעם במערכת העירונית          

אין כמעט רשות אשר יצרה נהלים פנימיים בכוחות , החרום בכללו          

  .עצמה וללא סיוע כספי ומקצועי          

 מ הוראות והנחיות ספציפיות בתחומים שונים אשר "י הח" נכתבו ע-        

     כאשר יוקצה , יכולות להוות בסיס טוב לכתיבת הנהלים בעתיד         

  .לנו תקציב לכתיבת הנהלים         
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    נעשה מאמץ כביר כדי להבטיח התנהלות עירונית תקינה בחרום -        

     ח "ואף הכנסת שיפורים בתוכנת מל, הפעלה, באמצעות אימוץ          

  . ח ארצי"י מטה מל" אשר אומצה ותוקצבה באופן חלקי ע2003          

 בה נתונים רבים לרבות תיקי תכנון ספציפיים לכל גורם מפורטים           

 וגורם אשר מבוססים על הנהלים והדרישות המפורטות בקונטרס           

    התוכנה מופיעה כיום ברשת מחשב עירונית . ח ארצי"נוהלי מל          

  .ומאפשרת הגעה לנתונים ספציפיים וכלליים הנדרשים לכל ממונה          

    עובדות אלה תרמו רבות לקידום ההיערכות לחרום ושיפרו רבות -       

    אציין כי לא . את עבודת המטה והתכנון במערך החרום העירוני          

    אחת מפנים אלינו אנשי המקצוע גורמים עירוניים כדי להתרשם          

  ."ולאמץ את הפרוייקט שבצענו          

  

קובעת כי חשוב שיוקצה תקציב ו הבהביקורת ש, על א' זאת

� לכתיבת נהלי� בסיוע גור� חיצוני מקצועי ולאחר כתיבת� תיבח

ח ארציי� ולאחר מכ� יאושרו נהלי� אלה "גורמי מל מולתקפות� 

  .על ידי ראש העיר

       

 במחלקת ,ירייהבביקורת שער� מבקר הע כי ,הביקורת מציינת    5.3

גו� המער� לשירותי שא תכנו� ואר נמצא כי נו,1996הביטחו� בשנת 

כפי , ביטחו� וחירו� והבטחת הפעלת המער� ופיקוח בעת חירו�

  )'נספח ז.  ( כראוילא מבוצע �שנקבע בניתוח עיסוקי� 

  

  

   ח המקומית"ועדת המל.  6  

  

עליה  חלה ,ח מקומית הינה ועדת חובה ומתוק� היותה ועדת חובה"ועדת מל    6.1

 לפקודת 166כפי שנקבע בסעי� ,  חודשי�ושהשלחובת התכנסות אחת ל

  ):אא(סעי� קט� העיריות 

  )ו"תשל: תיקון (הנוהל בעבודת הועדות. 166"
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;   שלושה חודשים-ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת ל) אא(     

והוא יקבע את סדר היום של ,  יורה ראש העירייה לכנסה,לא כונסה ועדה כאמור

ינהלה זקן , או סרב לנהלה, לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה; ה ישיבת הועד

  ".חברי הועדה

 ח העירונית"פרוטוקולי� של ועדת המלכל הלעיי� ב, לבקשת הביקורת      

 שני פרוטוקולי� ,עירוני לביקורתהח "מלהמרכז המציא , לתקופה נתונה

י ה  בחודש מאשהתכנס, 2002לשנת העירונית ח "של ועדת המלבלבד 

  . בפקודת העיריות,כאמור לעיל,  בניגוד לאמורובחודש ספטמבר בלבד וזאת

  

  :כלהל� הלממצאיבתגובה , ח העירוני" על ידי מרכז המליקורת נענתהבה

במסגרת ההיערכות העירונית לחירום שקיבלה ביטוי רב בעיקר בתחילת שנה ) א"  

צויין מח העירונית מספר פעמים גדול בהרבה מה"זו התכנסה ועדת מל

  "...בפקודת העיריות

  

לביקורת לא הומצאו פרוטוקולי� המאשרי� קיו� , האמור לעיל, על א'

 הביקורת . בלבדשני פרוטוקולי�הומצאו לה כאמור , אלא, ישיבות אלה

 חייבי� להיות מלווי� ,מדגישה כי קיו� נאות ותקי� של ישיבות ועדה

  .בכל ישיבהמלאי�  בעריכת פרוטוקולי�

ח העירוני כי במהל� " מסר מרכז מל,מצאי הביקורת בנושא זהבתגובה למ

ח " התקיימו פעמי� רבות ישיבות ועדת מל2003  שנת ובמהל�2002שנת 

בכוונתנו לשים דגש בעתיד על סיכומי ..." : עוד הוסי'.מורחבות ומצומצמות

  ".1993ח ארצי משנת "הועדה כנדרש בהנחיות מטה מל

  

 :  נקבע כי2'  ב48 סעי� ח ארצי"קוב) הנחיות מטה מלב 6.2

ם הבעיות והפתרונות המומלצי, בישיבה זו מדווח כל ממונה על הפעילות של יחידתו"

בגמר .  יתייחס לכל נושא וייתן החלטתו בענייןממלא מקומו/ר הועדה"יו, על ידו

  ".בתום הישיבה יופץ מסמך סיכום. הדיווחים יינתנו הוראות להמשך הפעילות

  )'נספח ח (

  

 � כי בדיוני ,מצאה הביקורת, ח"בפרוטוקולי� של ישיבות ועדת מלמעיו

או ההחלטות / לא נבדקו הנושאי� ו ,2002הועדה שהתקיימו בשנת 
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לא נקבעו גורמי� ,  כמו כ�.שנקבעו ליישו� בכינוסי הועדה הקודמי�

  .ח העירוני"מלהאחראיי� לביצוע ומועד הדיווח לועדה או למרכז 

  

� אינ� מסוכמות כנדרש ,ישיבות הועדהה כי הביקורת מצא, יתר על כ

  .1993ח ארצי משנת " שמצור' לקוב. נהלי מטה מל,'בנספח ז

  

ממצא המצביע על חוסר אפקטיביות , הביקורת רואה ממצא זה בחומרה

  .ח העירונית"מובהק של דיוני ועדת המל

  

  מרכז הפעלה עירוני.  7

  

מיקומו יהיה כפי שנקבע אשר , יקבע מרכז הפעלה עירוני, בכל רשות מקומית

  : בו נקבע22 סעי�  1993ח ארצי משנת "בקוב) נהלי מטה מל

  

ח המקומית בשעת חרום ובו כל סידורי "מקום מוגן שממנו תפעל ועדת המל-המיקום" 

  ".השליטה הנדרשים להפעלתו

  

  הגורמי� המשפיעי� על מיקו� מרכז ההפעלה  7.1  

 בפרק מרכז ההפעלה ,1993ר ח ארצי מחודש ינוא"בקוב) נהלי מטה מל

  : על מיקו� מרכז ההפעלה נקבעו הגורמי� המשפיעי�,26העירוני סעי� 

  .ל"מקום מרכזי צמוד ככל האפשר למשרדי הרשות ולמפקדת צה" )1

 .מקום מוגן בהתאם להוראות המיגון שבתוקף מטעם פיקוד העורף )2

   גורמים הכפופים והאחרים המצאות אמצעי קשר קווי ורדיו לכל ה )3

  .פ"מרההבפעילות המשולבים 

  ." מצב עדכניתתמונתהמצאות עזרי מטה ושליטה שיאפשרו קבלת )  4                                

  

ח העירוני מסר לביקורת כי בתכנו� עתידי של מבנה העירייה יש "מרכז המל

שיפעל , שליטה ובקרה עירוני, הקמת מרכז הפעלה,  לדעתו,לקחת  בחשבו�

  : בתגובה לממצאי הביקורת כלהל�עוד הוסי�. ירו� כאחדבשגרה ובח
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 ,יותרבולו המיתקן המשוכלל   מרכז הפעלהני למה כי כל  אמניסיוני האישי, בנוסף"

במידה ואין מתקיימת בו פעילות עירונית שגרתית שוטפת לא יוכל לפעול במלוא 

  .האפקטיביות ובאילוצי זמן אמיתי

 לא שגרתי לנו תוך ויתור על תנאים הקיימים במשרד תמיד לוקח זמן להתארגן במקום

  .מים אחת לשנתיים תרגיל במקוםיוזאת למרות שאנו מקי. הקבע

  

כי ,  מקצועי ממונהגלמרות שאין דרישה בהנחיות דר, לפיכך חייבים לשאוף  -

במסגרת רה ארגון עירוני שיבוצע בעתיד ביחס למיקום משרדי העירייה חייבים לקחת 

מרכז (חיוניות במקום מרכזי אחד הכנון למקם את המערכות העירוניות בשיקולי הת

, מרכזיה, פונקציות ביטחון ושעת חרום, מידע לציבור, מוקד עירוני, שליטה ובקרה

  ...). שליטה שישמש חדר ישיבות ברגיעהמוצב, מחשוב

  

.   הדבר יצור אינטגרציה חיובית אפקטיבית בין הפונקציות השונות במצב רגיעה-

  .עובדה שתאפשר מעבר מהיר וחלק להפעלה יעילה באילוצי חרום

  

יצירת , י התקנת מיגון" מראש לתנאי הפעלה ארוכה בחרום ע  האזור יותאם ויוכשר-

  .מרחב מוגן שיאפשר לפעול ללא מסיכה לאורך זמן

  

אני משוכנע כי בעוד .   האיומים הפוטנציאליים הקיימים מחייבים שינוי תפיסתי זה-

  !. שנים זו תהיה הנחיה כלל ארצית ורצוי להיערך לה מראשמספר 

  

 להגביר את רמת לחסוך בכפל עלויות של משרדים וציוד וכן: ניתן בדרך זו,   בנוסף-

  "!.השליטה והבקרה

  

 ארגוניתח העירוני ולדעתה מבחינה "הביקורת מסכימה ע� מרכז המל

היא , רו� כאחדובחי שיפעל בשגרה ,מרכז הפעלה עירוניקמת ה, מערכתית

  .אכ� ראויה ואפקטיבית
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ביקורת מצאה כי מרכז ההפעלה העירוני ממוק� במקלט בבית       ה7.2

 פעלהההמשמש כמרכז ה ,זה במקלט . במרכז העיר,מגורי� משות'

ז דבר שיקשה על הפעלת המרכ, אי� מערכת סינו� אויר, העירוני

 ובפרט ע� תהיה החירו� השוני�באופ� שוט' ותקי� במצבי 

  . 'כ וכד"מתקפת אב

  :ח העירוני לממצא זה"להל� התייחסותו של מרכז המל

אין כרגע . טרם הותקנה מערכת סינון. פתחים וחלונותבוצע איטום .  א"

יש לפעול לשפר את .  אינה קיימת במקוםאוורורמערכת . תקציב למימון

  ".הקיים

....  

כ לא יוכל לפעול בפועל מול "מרכז הפעלה ללא מערכות סינון כנגד אב) 3"

  ! "האיומים הקיימים 

  

  הביקורת אי התקנת מערכת אוורור וסינו� במרכז ההפעלה לדעת 

ע את הפעלת מרכז ומנעשוי ל הינו ממצא חמור ולמעשה ,העירוני

  .ההפעלה העירוני בעיתות חירו�

  

נרטור למרכז ההפעלה העירוני ציי� מרכז בהתייחסותו לנושא הג   7.3

 :כילשאלת הביקורת ח העירוני בתשובתו "המל

                הגנרטור תוקצב ונרכש על סמך . במקום הותקנה מערכת חשמל חדשה לחירום     "

 ".ח"והמלצת ממונה חשמל מל קביעת

,  עולה כי הגנרטור אכ� נרכש, לשאלת הביקורת,ח"מתשובתו של מרכז המל

 ,לדבריו,  אלא נמצא אצל גורמי� אחרי� בעירייה,א� הוא לא עומד לרשותו

  .בשגרה, לשימושי� אחרי�

 ,כי ציוד ייעודי לחירו�ממצא המצביע  ,ליקוי בממצא זההביקורת רואה 

 שימוש, באופ� יומיומי, בשגרה ,נמצא בשימוש גורמי� אחרי� בעירייה

  .בחירו�, לשימושו הייעודי, קינות ומוכנות הציודהעלול לפגוע בת

בהתקיי� , נית� להשתמש בציוד ייעודי לחירו� בשגרה, לדעת הביקורת

  :התנאי� הבאי�

 .תהיה רק במחסני החירו�, החזקת ואחסנת הציוד הייעודי לחירו� .א

כולל הציוד , על כלל הציוד המיועד לחירו�, ח"שליטה של מרכז המל .ב

 .על ידו ובאישורו, למחלקה כזו או אחרת, ההנית� לשימוש בשגר
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 .לא באופ� יומיומירק לעיתי� ו ,שימוש בציוד הייעודי לחירו�  .ג

במידת  , לשמישות מלאה,אחזקתו והחזרתו, פיקוח על תקינות הציוד .ד

  .ל ידי המחלקה שהשתמשה בציודע, הצור�

  

 התקיימה בזמ� כוננות גבוהה לקראת עלההפכז ההביקורת במר    7.4

  . יישראלהוהאיו� על העור' השנייה מת המפר. מלח

לא היה מוכ� להפעלה , העירונימרכז ההפעלה ,  הביקורתלדעת

,  לאור עבודות שיפוצי� שבוצעו במקו�, א� היה נדרש לכ�,מיידית

  . הביקורת עריכתבעת

  

  : לממצא זהח העירוני"להל� תגובתו של מרכז המל

יה בתהליך שיפוץ מזורז לקראת בעת הביקורת מרכז ההפעלה העירוני ה –" 

פונקציות  בוצעו במקביל פעולות שינוי. ההיערכות לאיומי מלחמת המפרץ

בלה ביטוי גם בהמלצות יבהתאם לתפיסה שהתגבשה אצלנו ואשר ק(עירוניות 

התקנת ממסר , איטום, לת ריצוףובוצעה פע). ח ארצי"מאוחרות של מטה מל

שופרה רשת , ר פיקוד העורף"שופר המיקום והקשר עם יקל, קשר רדיו

שופר מערך המחשוב תוך חיבורו , חשמל והתאורה לרבות הגיבוי בחרום

הוקצה מקום למוקד , הותקנה מערכת טלפוניה חדשה, לרשת העירונית

  ... .י חילופי לרבות עמדות מותקנותהעירונ

  

לחרום  עבודות אלה היו חיוניות לקידום המוכנות העירוניתין כי ייצו  -

ובו זמנית לא מנעו את . ך את רמת ההיערכות העירוניתורו לאין ערושיפ

ז המוגדר "לפחות בלו, האפשרות לפתיחת מרכז ההפעלה בחרום כמתחייב

   ."ח לפתיחת מרכז הפעלה"בנוהלי מל

  

     עזרי מטה וטבלאות ,הביקורת העלתה כי אי� במרכז ההפעלה העירוני,      בנוס'

  . ייעודיות    

  :להל�כ ,הזלממצא מסר בתגובתו ח העירוני "ז המלמרכ       

  ". טרם תוקצב לנו על ידי משרד הפנים סכום עלות עזרי שליטה במרכז השליטה "

           

 ביקש סיוע   2000ח העירוני לביקורת עולה כי בשנת "ממסמ� שמסר מרכז המל
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לה תקציבי לכתיבת נוהלי חירו� עירוניי� ועזרי מטה ושליטה למרכז ההפע

 כי ,2001ח משנת "ט מל" רמשלמסמ� הוצג לביקורת , לבקשה שלעיל. העירוני

  . 2002ח במרכז ההפעלה העירוני יתוקצבו בשנת העבודה "עזרי מל

 מהממונה 25/10/2001 –הציג לביקורת מסמ� מה , ח העירוני"מרכז המל, אול�

לרכישת  0 5000 – ב 1998על כי הרשות תוקצבה בשנת , הארצי לשרותי חירו�

עזרי מטה למרכז ההפעלה העירוני וא� התקציב לא ינוצל על ידי הרשות עד 

  )'נספח ט (. התקציב יבוטל– 1/12/01

  

  : לממצא זהח העירוני"להל� תגובתו של מרכז המל

 חזרנו והדגשנו בפני הגורם המתקצב במשרד הפנים בהתייחס לנושא עזרי השליטה"

 פותר את הבעיה וכי דרוש סכום גבוה פי חמש כי הסכום המזערי שתוקצב בשעתו אינו

בלית . כפי שהדבר התבטא בהצעות קבלנים, לפחות כדי לקדם באופן רציני את הנושא

ברירה אלתרנו עזרי שליטה בעלות אפסית ואלו נוצלו היטב בתרגיל הגדול שנערך 

ות אנו נחזור ונבקש מהגורם המתקצב לסייע לנו במימון ריאלי של על. 2002בדצמבר 

  ."עזרי שליטה כמתחייב במרכז שליטה והפעלה עירוני

  

 ובפרט שהנושא על ידי משרד הפני�, כאמור, שהנושא טר� תוקצב, על א'

,  בחומרההביקורת רואה ממצא זה, א� לא נוצל,  כאמור1998תוקצב כבר בשנת 

  .קושי בשליטה בעת חירו�ניהול לקוי אשר עשוי לגרו� למצביע על ממצא ה

  

  

  ח העירוני"� המלמחס  .8

  

  : ח ארצי נקבע"בקוב) נהלי� מטע� מטה מל 

  

חומרים /עליה להצטייד בציוד, חירום-לצורך ביצוע מטלות הרשות המקומית בשעת"

  )"152-150(משרדיים -שעשויים להידרש בשעת חירום כמפורט בקובץ הנהלים הבין

  

  

  ) אחסו� הציוד     8.1

  :כיל זכר לעינהלי� הנ  כ� נקבע בקוב) ה
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  ".הציוד אשר יירכש יאוחסן ויתוחזק במחסני חירום של הרשות המקומית  "     

  

    ) תחומי הצטיידות עיקריי�  8.1.2

 .אמצעי� לחלוקת מי� וביצוע תיקוני תשתית •

 .ציוד למתקני פינוי וקליטה •

  .ציוד וחומרי� לגופי הביצוע של הרשות •

  

 ,ח ברשויות המקומיות"י מלהנוהל לאישור תכניות ההצטיידות לצורכ    8.1.3

' מסלהל� נוהל (, 1978רד הפני� משנת חוזר המנהל הכללי של משמופיע ב

 : כלהל�5סעי� בקבע בסעי� תחומי אחריות בו נ, )150

  

  ח מקומיות"ועדות מל/רשויות מקומיות.   א"

  .עריכת תכנית הצטיידות של הרשות המקומית והגשתה )1

 ".יות משרד הפניםביצוע התכנית התקציבית בהתאם להנח )2

  

 אמורה לשק' את מלוא צרכי ההצטיידות בתחומי המשק לשעת ,תכנית ההצטיידות

הביקורת מצאה כי אי� בעירייה תוכנית הצטיידות . חירו� של הרשות המקומית

  . כנדרש בנוהל זה,בתחומי המשק לשעת חירו�

  

 150להל� נוהל (, 1978ל משרד הפני� משנת "חוזר מטע� מנכ  ב 8.1.4

ח " העוסק בנוהל אישור תכניות ההצטיידות לצורכי מל,)האמור

 :  כלהל�2בסעי� נקבע ברשויות המקומיות 

 

לעשות את כל הדרוש להכנה והפעלה של משקן , מחובתן של הרשויות המקומיות          "

  "...חרום בשעת

  

  ממצאי הביקורת ) ח עירוני "מחס� מל   8.2

  

 ח "העירוני המשמש את מער� מלהביקורת מצאה כי מחס� החירו�   .א

  .ק� במחס� באזור התעשייה העירוניהעירוני ממוח "ופס
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ח ללא "ח והפס"המחס� מכיל פריטי ציוד המשמשי� את מער� המל  .ב

  .�ביניההפרדה 

ל לשמש כהתייחסות למלאי  אי� רשימת תק� מומל. או מחייב היכו  .ג

 .מינימו�

 ולא תוכנית עבודה הרשות המקומית המופקדת על תחו� זה לא קבעה תק�  .ד

 .את הציוד החסר, להצטיידות על מנת להשלי�

י ל יד לא מבוצע ע,ח"פס)ח"הרישו� והניהול השוט' של מחס� מל  .ה

 ,או הטלת האחריות לכ�/מחסנאי מוסמ� מפאת חוסר בתק� של מחסנאי ו

  .שיעסוק בכ�, על גו' אחר בעירייה

ריות לניהול חלהטיל את האאו /ולקבוע תק� למחסנאי  הביקורת ממליצה

 .ייה על מחסנאי העירוטיפול במחס� החירו�

ולא בגודל המתאי� לבישול (במחס� נמצא ציוד מטבח בגודל ביתי   .ו

אינו מתאי� לאחסו� במחס�  מצבו וניקיונו של ציוד זה , )לקבוצות גדולות

  .חירו�

בעת עריכתה בשנת  ,בביקור שערכה הביקורת במחס� החירו� העירוני  .ז

 ינואר 6 )ה עדכנית ליתרשימת התכולה של המחס� הנמצא כי , 2003

 לא ,כמו כ�. ח נערכת במחס� ביקורת אחת לשנה"לדברי מרכז מל, 2000

 . האריזותביגל מופיע מועד רענו� הציוד ע

  

 �י�  לממצא, הביקורת בעת עריכת,ח העירוני"של מרכז מלתגובתו להל

  : האל

  

  מחסן חירום"

לא מבוצע טפול טכני מסודר . ח"ם מללא קיים תקן מחסנאי למחסן חירו  .א

  . ...בציוד

 אנו מקבלים מעת לעת ציוד . למעשה לא קיים בפועל תקן מחייב של ציוד  .ג

ח " בחירום היא למשוך בעת הצורך ציוד ממחסן פסהכוונה. ח"פס מגורמי

 כל הנושא הוא באחריות מרכז .מרחבי אשר אמור לתת מענה לחוסר בציוד

פ "י משרד הפנים ציוד ע"נו מעוניינים כי יוקצה לנו עא. ח מרחב המרכז"פס

 .תקן שיקבע על ידם ובהתאם לגודל האוכלוסייה בעיר

  ..."רשימת ציוד עדכנית שאינה מוגדרת תקנית.   ד
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  : כלהל�, בתגובתו לממצאי הביקורת,ח העירוני" מרכז המל,עוד הוסי'

  

הציוד . צא בקומה העליונהח נמ"ציוד פס. ח"ח למל" הפרדה בין ציוד פסקיימת  -" 

  .האחר ממוקם בקומה התחתונה      

     ח המבקר עם סגן ממונה "  בשיחת הבהרה שניהלתי במעמד קבלת טיוטת דו-   

          בעיקר ( של משרד הפנים םענייניינמסר לי כי משיקולים , ח ארצי"פס       

 יתכן שבעתיד ייקבע תקן מחייב .אין בפועל תקן ציוד מחייב עירוני) תקציביים        

  .לכל רשות ולמטרה זו יצטרכו לתקצב את הרשויות בציוד הנדרש        

   הדבר . קליטה/בעקרון יש תקן פרטני מחייב לכל תושב שיפונה למרכז פינוי   -   

    בהתאם . וביחס לקשישים גם מיטה מתקפלת, מזרן, מתבטא בשתי שמיכות       

אולם הדבר אינו תלוי כלל ברשות המקומית שכן מרבית הציוד . ומיםלצפי האי       

   ח מרחביים לפי "אינו נמצא כלל באחריותנו ועלינו למשוך אותו ממחסני פס       

  .פ מדיניות משרד הפנים"זאת ע. ח מרחבי"אשור מראש של מרכז פס        

      .   י משרד הפנים"עבמחסן החרום העירוני קיים ציוד חלקי  שהונפק לנו    -   

 אנו נקצה אותו לפי הנחיות משרד הפנים בהתאם . רשימת הציוד נמסרה לכם        

  .לאילוצים במסגרת העירונית ומחוץ לה        

      י "הנני מוצא מחובתי לברך על קביעתכם לטפול מקצועי בציוד ע, כוםילס   -   

     הדבר ישפר לאין ערוך את . אושר לנו בקשנו בעבר ולא .מחסנאי העירייה       

        איני משוכנע כי צריך . המוכנות בתחום הציוד והמכשור העירוני בחרום       

  ."י גורם מתאים"רצוי כי הדבר ייבחן  ע. למטרה זו מחסנאי במשרה מלאה       

  

 מצביעי� על כשל בהכנה ובטיפול בציוד , לדעת הביקורת ממצאי� אלה

. ח הארצי במשרד הפני�"הנובע ג� מהנחיות גורמי המלכשל , החירו�

, עלול לפגועומספקת מצביע על אי מוכנות  ממצא זה ,לדעת הביקורת

  .במוכנות העיר לחירו�
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  מי� וביוב) הצטיידות בציוד וחומרי�  .9 

 

  הרשות העליונה למי� בשעת �) ח"מל( מטע� משק לשעת חירו� 152'         בנוהל מס

  :סוגי הציוד כלהל� � 4נקבע בסעי�  ,1993 מחודש נובמבר ,    חירו�    

  

 בציוד מהסוגים   , על הרשות המקומית להצטייד לשעת חירום בתחומי המים והביוב"

 :הבאים

  .אמצעי הנעה צמודים למתקני שאיבה למים וביוב  .א

 .מלאי צנרת ואביזרים למים וביוב  .ב

 .בציוד לביצוע תיקונים ברשתות המים והביו  .ג

 .ציוד לניקוי ופתיחת סתימות בביבים  .ד

 .ציוד וחומרים לכלורינציה  .ה

 ).מנשאים ; ברזיות ;מיכלים (4ציוד לחלוקת מים במצב   .ו

 .כ"חומרי איטום לחל  .ז

 .שונות  .ח

בתנאים נקיים ומסודרים תוך , ח נפרד"הציוד חייב להיות מאוחסן במחסן מל  .ט

 ".הבטחת גישה מהירה להעמסת הציוד ופריקתו בשעת חירום

  

  .הביקורת מצאה כי אי� מחס� מסודר לצנרת הביוב והמי�    9.1

 צנרת המי� והביוב נמצאת כי,  לביקורת, מנהל מחלקת הביובמסר, נוס'ב

   .בחסר

  .במקו� חשו' נמצא , לעיל כאמור, בחסרנמצאר שא ,הקיי� הציוד ,בנוס'

 ,ס' ובנואי כשירותו של הציוד הייעודי לע עביצזה מממצא , לדעת הביקורת

יוק� בסמיכות למחס� , לחירו�הביקורת ממליצה כי מחס� ציוד הביוב 

תחת , ח העירוני" והציוד שבו יהיה תחת שליטה של מרכז המלהחירו�

, תו� טיפול אחזקתי, טיפול שוט' של המחסנאי האחראי על מחס� החירו�

  . על ידי עובדי מחלקת הביוב,צור�הבמידת 

  

  : אלהלממצאי�ח עירוני "להל� תגובת מרכז מל

       ) העוסקים בחרוםכל של ( אנו תומכים בקביעת המבקר לפיה הציוד והחומרים -"
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  י"תוך בקרת איכות ע, ימצאו במחסן החרום המרכזי במגמה לאפשר שליטה ומעקב   

  .בקשנו זאת בעבר אך לא אושר לנו עקב בעיה תקציבית. מתחזק מוסמך/מחסנאי    

 הציוד . א בעיר"שור הביוב והחשמל נמצא במכולה במחסני הג  נכון להיום ציוד ומכ-

  .י הממונים הייעודיים"מטופל ומתוחזק ע   

  קוב נמצא באחריות מפעל המים במחסן 5ציוד ומכשור מים בחרום למעט מיכליות   -

 ח בקורת חיצונית אחרונה המוכיחה כי מפעל המים "ראה דו(מסודר ומאורגן למופת    

  ). בדרישות החרוםעומד היטב   

  

   אין מחסן מסודר לצנרת מים וביוב– 9.1לסעיף  -

  .סבא-  קיימת הפרדה מוחלטת בין פונקציות מים וביוב בכפר-

        קיים במפעל המים מחסן חרום מסודר למופת המיועד לכל ציוד ומכשור החרום -

            חוזרות  הביקורות החיצוניות.) קוב שבמחסן חרום עירוני5למעט מיכליות (   

  .ומשבחות את ההתארגנות במפעל המים כמודל עירוני מוביל   

  נושא חוסר הציוד ואביזרים בתחום הביוב מועלה כל פעם מחדש אך טרם קבל ביטוי -

  ."תקציבי   

עליה� הצביעה הביקורת ועל , יש לפעול לתיקו� הליקויי�, לדעת הביקורת

על מנת שהעירייה תהיה ,  העירוניח"שמשתמעי� מתגובת מרכז המלאלה 

  .בעת חירו� בהיבט מי� וביובלטיפול מוכנה 

  

הרשות העליונה למי� בשעת ) ח"מל( מטע� משק לשעת חירו� 152' בנוהל מס    9.2

 ציוד לחלוקת המי� במצב  � 12 סעי�נקבע ב ,1993 מחודש נובמבר ,חירו�

 : כלהל�,סוגי הציוד העיקריי� לחלוקת מי� �חירו� 

  

  :סוגי הציוד העיקריים כוללים. 2 "

  .)נייחים וניידים(מיכלי מים  •

 .משאבת מים למילוי המיכלים •

 .ברזיות לחלוקת מים •

 .מנשאים למיכלים •

 ."נושאים/רכבים גוררים •
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 מיכלי מי� 5ח העירוני מצויי� "פס)ח"הביקורת מצאה כי מתחת למחס� מל

  .פי ההנחיותל  ע, מאוחסני� תחת קורת גג,נגררי�

  

'  שנקבעו בנוהל מס,כלי� פתוחי� בניגוד להוראות האחזקהיהביקורת מצאה כי המ

הוראות אחזקה ואחסו� מיכלי מי�  )'  בנספח ב,ח ארצי" מטע� מטה מל,152

  :כלהל�הקובע  ,ומשאבות

  ".למניעת חדירת רמשים ונברנים, המיכל יאוחסן כאשר הוא נקי וסגור"   

  

  :לממצא זהח העירוני "מרכז המללהל� תגובת 

  בבדיקה שערכתי עתה עם עורך הביקורת מטעם רשות המים הפיקודים ועם ממלאת מקום  –"

        לפיכך הם . ח עירונית מתברר כי איטום מיכלים גורם לריח רע חריף"ממונת מים מל      

     זמן קצובים להשאיר אותם פתוחים כדי ימקפידים לסגור את המיכלים דרך קבע ובפרק      

 הפתרון לפיו סגרו בעבר את המיכלים בבד . למנוע ריח חריף שיפגום לפחות בטעם המים      

           המכסים לכן אמצו את רעיון סגירה ופתיחת. רשת לא מנע היווצרות לכלוך ואבק       

         הוא על דעת הגורם המקצועי המוסמך ברשות המים  הסיכום על כל פנים. לסירוגין      

  ."הפיקודית      

  

 הממונה על מי� וביוב )ביוב בבדיקה שערכה הביקורת ע� מנהל מחלקת ה        9.3 

והמשאבה ) ס" כ120)כ(קיי� חוסר במשאבה גדולה   עולה כי,שעת חירו�ב

  . הקיימת ישנה ולא נותנת מענה

  

ט "לרמהופנתה  ש,1999משנת  ח העירוני הציג לביקורת פנייה"מרכז המל

  )'ינספח  (. משאבה נגררת לביובלתקצוב , מחוז השרו�ח"מל

לא  כי הפנייה האמורה ,ח העירוני לביקורת"מסר מרכז המל,             בנוס'

  . נענתה

  

 ,  לא נענתה,שהפנייה לתקצוב משאבת מי� חדשה, לדעת הביקורת על א'

וא' ח מחוז השרו� " למטה מלשובלפנות , ח העירוני"ל מרכז המלע, כאמור

 משאבה מתאימה ותקינהשל  ,בחסר זה, ל העירייה"ערב את מנכל

  .בעירייה
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  :ח לממצא זה"להל� תגובת מרכז המל

  

      ח מחוזי ולממונה חרום משרד " מלט"אנו נפנה שוב לרמ.  הדבר חיוני מאוד–" 

  ."הפנים כדי שיאשרו לנו תקצוב לרכישת משאבת ביוב נגררת כנדרש     

  

 ציוד מי� וביוב לשעת )י הציג לביקורת דוח ביקורת ח העירונ"מרכז המל  9.4

 4.9;12.8:  שנערכה על ידי מפקח רשות המי� הפיקודית בתאריכי�,חירו�

  . 2003שנת 

  :כפי שמופיעי� בדוח האמור, קרי הממצאי�ילהל� ע

  :מים"

 – דיזל גנרטור(ג "העיר ערוכה היטב לאספקת מים לתושביה בעת חרום כולל ד

  להפסקות חשמל איגום רב וקבלן מרותק למערכת המים  ,)הערת הביקורת

  )אלפנדרי ( 

  :ביוב

, בכל מכוני הביוב,) הערת הביקורת– דיזל גנרטורב( ג"מערכת הביוב מגובה בד

  .כולל קבלן ביוב מרותק

יש להשלים הצטיידות בצנרת ביוב בכל הקטרים בהתאם לדרישות קונטרס המים 

  ."והביוב

       

כפי , בביקורת שער� מפקח רשות המי� הפיקודיתצאו שנמממצאי� מעבר ל

,  בנושא מי� וביובהליקויי� שמצאהג� הביקורת ממליצה כי , פורטו לעילש

.יתוקנו , שפורטו בדוח זהכפי
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  סיכו� והמלצות. 10

  

סבא קיימת מודעות לנושא מצבי )התרשמה הביקורת כי בעיריית כפר, באופ� כללי

 פעולות רבות שבאו לידי ביטוי בשיפו. מרכז נעשו. החירו� בשגרה ובחירו�

לאור . ח העירוני"י מרכז המלל ידההפעלה ונושאי� נוספי� שקודמו בעיקר ע

 לפעולאה הביקורת ימצ,  לחירו�ערכות הרשות המקומיתיההרגישות והחשיבות שב

  :ליישו� ההמלצות הבאות

  

ת רק תו� אחריוח עירוני בהיק' של משרה מלאה "קביעת תק� למרכז מל 10.1

סעי' . (לאור מכלול הנושאי� המתחייבי� מדרישות תפקידוח "לנושא מל

  ) בדוח4.2

 

 ,קינהתת אחזקה לשמירה על רמ, קביעת תקני� לציוד חיוני לשעת חירו� 10.2

 והסדרת הפגמי� שתאפשר הפעלת� של מערכות מי� וביוב בשעת חירו�

  )בדוח 9סעי' . (בציוד הקיי� יחד ע� השלמת הציוד החסר

 

 במחס� אשר יטפל באופ� שוט'  ,בהיק' משרה מספק, תק� מחסנאי  קביעת 10.3     

        8.2סעי' . (תקינה אחזקתו בצורה� ות ,בושציוד על ה ,ח העירוני"המל  

  )בדוח  

  

שתשק' את רב שנתית הצטיידות אחזקה וקביעה או תכנו� של תכנית   10.4  

. חירו� של הרשותתחומי המשק לשעת ב ההצטיידותהאחזקה וצרכי 

  )ח בדו8.1סעי' (

  

)ח המקומית כנדרש בפקודת העיריות "כינוס ועדת המלהקפדה של   10.5     

ח "הנחיות מטה מלל ע� הקפדה ות , לפחות,חודשי�אחת לשלושה 

ניהול תו� ,  יועלו הנושאי� הדורשי� טיפולישיבות הועדה  ב.ארצי

�וטוקולי� מלאי� יחד ע� ניהול פר ,מעקב אחר ההחלטות ויישומ

  )  בדוח6סעי' (.של כל ישיבות הועדהותקיני� 
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  של י� בהיבט,על הממוני� לדאוג למוכנותו של מרכז ההפעלה העירוני    10.6 

, עדכו� עזרי שליטה, תו� דאגה לתקינות אמצעי�, הפעלה בשעת חירו�

, מערכות קשר וכ� הכנתו הפיסית של מרכז ההפעלה בהיבטי תפעול

שתאפשר כ "כנגד מתקפת אבת מערכת סינו� אויר משמע התקנ

הפעלתו בחירו� וכ� ציוד מרכז ההפעלה בכל הציוד הנחו. להפעלתו 

עוד ממליצה הביקורת כי בתכנו� עתידי של מבנה העירייה  .התקינה

שליטה ובקרה עירוני שיפעל בשגרה , תבח� הקמת מרכז הפעלה

 ) בדוח7סעי' (. ובחירו� כאחד

 

הנהלי� בנושא מתקציב זה ייבחנו . כי ייקבע תקציב לכתיבת נהלי�מומל.   10.7  

 העירוני ח"י מרכז המלל ידנכתבו ער שא ,ח העירוני"הפעלת מער� המל

 יקבלו תוק' מקצועי  ייבחנו על ידי גור� מקצועי חיצוני ולאחר מכ�,ובנוס'

 5.2 סעי' (.י ראש הרשותל ידע ח מחוזיי� וארציי� ויאושרו"של גורמי מל

  )בדוח

  

  . ממצאי הביקורת כפי שפורטו בדוח זה מחייבי� טיפול מיידי   10.8 

, ח עליונה"לקיי� דיו� מעמיק בהשתתפות נציגי ועדת מל הביקורת ממליצה

באשר , ומנהלי מחלקות העירייה הנוגעות בדבר נציגי הועדה המקומית

המצב הביטחוני הקיי� באר. ולאור   לאור,ח העירוני"למער� המל

ולהבטיח מת� השירותי�  הול�  לתת מענהנתמל  ע,חישי� האפשריי�התר

  .בשעת חירו�הנדרשי� לכלל תושבי העיר 



 91

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 92



 93



 94



 95



 96



 97



 98



 99



 100



 101



 102



 103



 104

  

  
  



 105



 106

 



 107

 


