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 2022, ספטמבר  21                                                                                                                           
 

  החלטות אימון רשותיתכנית מעקב ביצוע לאחר  – 3 מל"חסיכום ועדת 
 
 

 סרג' קורשיאמר ראש המועצה המקומית כפר שמריהו, ם: משתתפי

 הגב' אתי אנקורי –מנכלית המועצה                    

 יחן בן עממר  – המועצה קב"ט                   

 דיוויד ברייטבורד אינג' – מכלול הנדסה ראש                   

 ראיילה ברטוהגב'  – ותא פסח אוכלוסיה מכלול ראש                   

 ד"ר אריה יוקי גניגר –ראש מכלול מידע לציבור                    

 הגב' אניק זבליק  –חברת מועצה וסגנית מנהלת מכלול מידע לציבור                    

 מר גיורא ארביסר –מנהל מתקן קליטה                    

 מר יגאל הראל -מנהל מחלקת מחשוב                    

 אורי רון במיל' רב סרן – מפקד יקל"ר כפר שמריהו                   

 סרן מירל קרייף –קצין נפה ורשות                    

 חלילירב סרן במיל' דודי  –מטמיע תכנית יעדי שירות פקע"ר                   

                  

                   

והוקדשה לטובת  21.9.2022בתאריך נערכה באולם הישיבות רכטר  2022לשנת  3ועדת מלח מספר 

 סיכום האימון רשותי שנערך בתאריךבהמשך להצגת תכנית מעקב ביצוע לאחר קבלת החלטות 

26.7.2022.  

לחברי הועדה ולמנהלי  "יעדי השירות" חדשה  תכניתבמסגרת הועדה הוצג על ידי פקע"ר בנוסף, 

 המכלולים.

 

 

 :תכנית למעקב וביצועהלהלן 

 

 כפר שמריהו 26.7.22אימון רשותי  -מעקב אחר החלטות לביצוע  - 21.9.2022ועדת מלח 

 אוכלוסייה

תאריך  אחריות החלטה / עדכון   פעילות  מס"ד

 ביצוע

 משימה  סטטוס

 פעילה

מידע  1

לשעת 

 חירום

רשימת תושבי 

הכפר בחתכי 

 גילאים 

הופצה הרשימה  בוצע  גזבר/קב"ט 

לגורמים הרלוונטים, 

 3תיקוף הרשימה כל 

 חודשים

 כן 

גיוס  2

 מתנדבים

פרסום באגרת 

לגיוס תושבים 

קב"ט ומנהלי 

 מכלולים

 כן  טרם הופץ פרסום 1.10.22 
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לתפקידים בשעת 

 חירום

הכשרת  3

 צוותים

הכשרת צוותים 

לטיפול בנפגעי 

 חרדה 

מנהלת מכלול 

 רווחה

 כן  למעקב 1.12.22

 חינוך

סיכום / החלטה /  פעילות  מס"ד

 עדכון 

תאריך  אחריות

 ביצוע

 משימה  סטטוס

 פעילה

איוש  4

 2מספר 

למנהלת 

 המכלול

גזבר ומנהל  מתנדב?

 מכלול חינוך

 כן  למעקב לעדכון

 מידע לציבור 

סיכום / החלטה /  פעילות  מס"ד

 עדכון 

תאריך  אחריות

 ביצוע

 משימה  סטטוס

 פעילה

גיוס  5

 מתנדבים

פרסום באגרת 

לגיוס תושבים 

לתפקידים בשעת 

 חירום

קב"ט ומנהלי 

 מכלולים

 כן  טרם הופץ פרסום 1.10.22  

תרגול  6

מערכת 

 שועל

ביצוע מפגשי 

תרגול מתוכננים 

כחלק מתכנית 

 עבודה שנתית

קב"ט 

המועצה 

ומנהלי 

 מכלולים

 כן  למעקב 1.12.22

 כ"א לשעת חירום -גזבר 

סיכום / החלטה /  פעילות  דמס"

 עדכון 

תאריך  אחריות

 ביצוע

 משימה  סטטוס

 פעילה

נוהל  7

עבודה 

 מס רכוש

גיבוש נוהל עבודה 

פנימי מול מס 

 רכוש

 כן  למעקב 15.11.22  גזבר

הכנת  8

אמצעי 

תשלום 

בשעת 

 חירום

הכנת אמצעי 

תשלום לשעת 

 חירום

 כן  למעקב 1.10.22  גזבר
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גיוס  9

 מתנדבים

גיוס מתנדבים 

 -מקצועיים 

שמרטפיה ילדי 

 עובדים

מכלול 

חינוך,מכלול 

 כ"א

 כן  למעקב 1.12.22

 מנכלית

סיכום / החלטה /  פעילות  מס"ד

 עדכון 

תאריך  אחריות

 ביצוע

 משימה  סטטוס

 פעילה

הכשרת  10

בעלי 

תפקידים 

במרכז 

לאיתנות 

 לאומית

מנהלי מכלול קורס 

חודש  -הנדסה 

דצמבר , מנהלי 

מכלול אחזקה 

ולוגיסטיקה 

 2022 -נובמבר 

קב"ט , 

 מנכלית

 כן  למעקב 1.1.2023 

הודעות  11

 נצורות

הכנת הודעות 

 נצורות 

מכלול מידע 

 לציבור,קב"ט

קיים קובץ מוכן  1.10.2022

להודעות נצורות 

הכנסה -שלב הבא

 במערכת ההודעות

 כן 

 משרד הפנים

סיכום / החלטה /  פעילות  מס"ד

 עדכון 

תאריך  אחריות

 ביצוע

 משימה  סטטוס

 פעילה

כיום משיכת ציוד  ציוד פסח 12

פס"ח מתבצעת 

מהמחסן המחוזי 

ברמלה, יש לסגור 

נוהל עבודה מול 

 עיריית הרצליה. 

 כן  למעקב 1.11.22  קב"ט 

 רשות חירום לאומית

החלטה / סיכום /  פעילות  מס"ד

 עדכון 

תאריך  אחריות

 ביצוע

 משימה  סטטוס

 פעילה

השלמת פערי כ"א  פערי כ"א 13

באמצעות 

 מתנדבים

מכלול כ"א , 

 קב"ט

 

1.12.2022 

 כן  למעקב

שימוש  11

במערכת 

GIS 

שימוש במערכת 

GIS  לתחום אתרי

 הרס

מנהל מכלול 

הנדסה, 

יחידת חילוץ 

 כן    מיידי
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 וביטחון

 קב"ט

סיכום / החלטה /  פעילות  מס"ד

 עדכון 

תאריך  אחריות

 ביצוע

 משימה  סטטוס

 פעילה

מרכז  12

 הפעלה

חיבור מזגנים 

לגנרציה , בחינת 

 פרצלציה 

מנהל מכלול 

הנדסה, 

 תשתיות,גזבר

 כן  למעקב 1.1.2023

רכישת  13

נגרר 

 סולר

קב"ט ומנהל  רכישת נגרר סולר

מכלול 

הנדסה 

 ולוגיסטיקה

הגשת קול קורא  1.1.2023

מרכיבי ביטחון 

 לשעת חירום

 כן 

 

 

 

 

 

 ,הבברכ

      

  
 


