


 

הודעה לבוא חייבת ,מוגבל אירוע על ומדובר מאחר – אחוד ל"חמ 
 של מסונכרן מענה לתת עליו .האירוע את המתכלל הגורם של

 למפקדי טלפונים לצמצם מנת על ,רשויות לראשי ממשלה משרדי
 .ושרים צבא

 

מאחר ,חירום לשעת בציוד פער קיים רבות ברשויות – אזורי מענה 
 במתן צורך יש ,שכנות ברשויות זהה האיום תרחיש רוב פי ועל

  כלי ,מיומן אדם כח :רשויות בין הדדי וסיוע ציוד של אזורי מענה
 מנת על אזוריים במחסנים ציוד לרכז הינה המלצתנו .ועוד ה"צמ

   .ומיטבי רלוונטי ,זמין מענה לתת

 

 

 

 

 

 



כלי של הפעלה ורשימת נצורים חוזים להכין יש – ה"צמ כלי  
 בחוזים לכפילויות לגרום לא מנת על .אחד מתכלל גורם י"ע ה"צמ

  .זה קריטי במצרך יעילה שליטה ולאפשר

 

מזג לתרחיש גבוהה סבירות קיימת בהם ברשויות – ייעודי ציוד 
 סערה חליפות :כגון ,מועד מבעוד לציוד לדאוג יש קיצון אוויר

 ערכות ,מים בקבוקי ,גנרטורים ,לינה ערכות ,יבש מזון ,לעובדים
 לרובעים חלוקה קיימת בהם בערים .לרכבים שרשראות ,חימום

   .הרובע בשטח לאחסון מקומות למצוא יש

 

את והן המקומיות הרשויות את משמשות הדלק תחנות – דלק 
  חירום גנרטור הימצאות לחייב המלצתנו חירום בעת ההצלה גורמי

  .חשמל הפסקות בעת פעילות המשך לאפשר כדי הדלק תחנות בכל



בתוך לפתיחה חיוניים צירים מפת להכין יש – צירים פתיחת 
 בתי) החירום גורמי כל לצורכי ביטוי תיתן אשר הרשות תחום
 .(וכו חיוניים תשתית מתקני ,חולים

 

חיים להצלת האמצעים בכל לפעול חייבת רשות כל – כספי פיצוי, 
  על זאת עם יחד ,זו להוצאה הכספי הכיסוי את בידה אין אם גם

  .חירום למצבי כספים לייחד המדינה

 

הרשויות לפיצוי קרן להקים המדינה על - תשתיתי לנזק פיצוי 
   .הסופה עקב נגרמו אשר תשתיתיים נזקים בגין

הגורמים כלל בין אחיד פעילות שעון.   

 

 



בין סיוע המאפשר חוק אושר 2013 באוגוסט – רשויות בין סיוע  
  .הפנים ומשרד הפנים וועדת ר"יו באישור חירום במצבי רשויות

 וקיים חירום מצב מוכרז לא בהם במקרים מענה נותן לא החוק
 הצלת במאמץ לסייע מנת על רשויות בין מהיר בסיוע מיידי צורך
  מקומיות רשויות לפטור שיש סבור המקומי השלטון מרכז .חיים

 להצלת מיידי בסיוע מדובר כאשר ,לסיוע אישור קבלת מחובת
   .חיים

"משרדי בין צוות להקים יש – שלגים לסופת "ומשימות כוחות 
 ,א"כב ,י"מ ,ר"פקע ,ל"צה ,העורף להגנת משרד ,פ"לבט משרד

 יקבע אשר ורשויות ממשלה משרדי ,המטאורולוגי השירות ,א"מד
 תגובה זמני ,"האיום" דרגת קביעת .הגופים כלל אחריות את

 ,מענה/פתרון ."המאוימות" לרשויות יסופקו אשר והאמצעים
   .ועוד מלח מפזרות ,מלח ,4*4 רכב ,שים"נגמ ,ה"צמ כלי :כגון



יש למצוא פתרון לתקשורת בין הרשות המקומית   –" ניצן"קשר •
 .  לתחנה שבתחומה ברשת קשר המשטרתית

 

 

 תודה  


