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 לביצוע / השלמות -המלצות כב. ריכוז סיכומים / 

 

 

 

 הוועדה הציבורית המייעצת לבחינת ההערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשע"ח

 בראשות הרצל שפיר

 616-07סימוכין:

 2007יוני  14 

 אל: .................................

 )חברי הוועדה(      

 

 לביצוע / השלמות  -סיכומים / המלצות  ריכוז הנדון:                             

 

 

  -.  הכוונה 1
 להציג בפני חברי הוועדה , את הסיכומים / ההמלצות  ,שנרשמו לביצוע / השלמה , במהלך עבודת         

 א' וכן בשלב ב' של העבודה.  -הוועדה בשלב      

 -ה, כל חברי הוועדה ,המשרד להגנת הסביבה )כולל מחוז חיפה(, האחראים לוועדות המשנ      

 מתבקשים להשלים הכנת חומר / הכנת התייחסות / קביעת עמדה , תזכורת להשלמה וכדו'.       

 

 

 :א'-שלבמתוך סיכום הוועדה של  - לוטה.  2
 (;23, סעיף  14א.  המלצות מעשיות לביצוע )דף       

 (;24, סעיף  14ב.  נושאים כללים , הקשורים לרוב המפעלים )דף       

 מפעלים מוגדרים , נושאים לביצוע ונושאים להשלמה / התייחסות –ג.  נושאים הקשורים למתקנים       

 (.26, סעיף  15)דף           

 

 

 ' :שלב ב –מתוך סיכומי מפגשי הוועדה , במהלך עבודת הוועדה    - תזכורת.  2

 (;07אפר'  18 -, מ 417-07א. הערכת הסיכונים ) סימוכין:       

 (;07מאי  2 -,מ 430-07סימוכין:  )           -"–ב.               

 .07יולי  2 -עיתוי הדיון שונה ל -( , 417-07ג. מרכז שליטה במפרץ חיפה )סימוכין:       

 (.07יוני  13 -, מ 613-07התחבורה )סימוכין: ד. בחינת המלצות הוועדה הציבורית בתחום       

 

 

 : ב' –בשלב מתוך סיכומי מפגשי הוועדה , במהלך עבודתה   -לוטה .  3
 ( ;3, סעיף 07מאי  8 -, מ 507-08)סימוכין:   מל"חא.       

 (;4מתודולוגיה )כנ"ל , סעיף  –ב.  הערכת הסיכונים      

 (;2-6, סעיפים  416-07הרחבה , של המפעלים השונים  )סימוכין:  –ג.  תכניות פיתוח      

 (;4-6, סעיפים  -608ד.  רישוי עסקים ורעידות אדמה )סימוכין:      

 (; )יש גם חומר נוסף בנושא(;7-8ה.  יצור אמוניה בישראל )כנ"ל , סעיף      

 (;13-15)כנ"ל ,סעיף ראייה ארצית )  –ו.  מניעת טרור       

 ( : 612-07הצגת המפעלים )סימוכין:  –ז.  אירועים לייחוס       

 ו'(;-.א'5(  מפעל דשנים )סעיף 1         

 ה'(;-.ד' 6בהקשר למענה לאירועים לייחוס / הרכבת )סעיף  –(  חב' הברום 2         

 ( ;7(  נמל חיפה )סעיף 3         

 (.  8-9ים )סעיף (  חיפה כימיקל4         

 ה.ש.
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  א' : –מתוך סיכום שלב . 1

    I  .המלצות מעשיות לביצוע – 

 )נושאים שניתן כבר עתה , בסיום שלב א' של העבודה , להמליץ לביצוע(         

 

 החיוניים  , במפרץ   –א.  הקמת מערכת קשר ,ישירה ואמינה , בין כל המפעלים העיקריים         

 יפה.  )איגוד ערים חיפה ,החל כבר בביצוע(.ח             

 רמת המלאים המותרת לאחסנה / הפעלה  ,  במתקן / מפעל , בשע"ח.      -ב.  קביעה מראש         
 הוראות / הנחיות מעשיות לביצוע , )תאום עם פקע"ר , המשרד להגנת הסביבה , מל"ח( .             

 מזרח. –ג.   סלילת כביש גישה לאזור המפעלים הפטרוכימים , מצד דרום         

 ד.   קביעת המפעלים  כגוף מונחה ע"י משטרת ישראל.        

 ( , בהתייחס לכל אחד מהמפעלים.    26כמפורט להלן )סעיף  -ה.  ההמלצות המעשיות לביצוע         

 

   II . המפעליםנושאים כללים , הקשורים ברוב   
 )נושאים שהטיפול בהם ייעשה בשלב  ב'  של עבודת הועדה(         

 

 א.   בחינות הפיתוח של המפעלים / מתקנים , להם תוכניות קיימות.        

 ב.   בחינה וסיכום האירועים לייחוס , במצבים השונים : בשגרה , בשע"ח  , בפעילות עוינת /     

 לפני / אחרי הקטנת המלאים ;  בנתוני מיגון שונים )מיגון קיים ומיגון "טוב יותר"(. -טרור ,        

 ג.   בחינת מתן/מניעת  רישיונות   למפעלים/מתקנים :          

 קביעת הטיפול במעמד המפעלים / מתקנים, החסרים רישיונות שונים.                 

 כיצד ניתן למסד שיטה  ,המשתפת את כלל הגורמים המעורים בנושא , כדי להסדיר     -בחינה                

 מצב הרישיונות , ולסייע למפעלים / למתקנים השונים.               

 ד.   הכנת המפעל כנגד פעילות עוינת/טרור , מבחינת אבטחה וביטחון )בחינה משולבת עם מ.י. ,           

 המשרד להגנת הסביבה(. פקע"ר , שב"כ ,       

 ה.   מכליות הכביש :         

 (  הערכת הסיכונים למקרה של אירוע לייחוס;1

 (  בחינת מקומות המילוי ;   יכולת מיגון מקומות המילוי ;2

 השהייה ;  משמעויות בהקשר לאירועי חמ"ס; –התנועה בדרכים ; המתנה   -(  השינוע 3

 ההתערבות  במקרי חירום ; –(  בחינת צוותי החירום 4

 (  מצב טכני של המכליות ; רמת נהגים וציודם ;5

 (  קשר ושליטה על התנועה.6

 העשויות   וכן תכניות מתאר אחרותלאזור חיפה ,  30ו.   משמעויות תכנית תמ"א         

 להשפיע על הערכת הסיכונים מחמ"ס, על האוכלוסייה במפרץ חיפה.              

 ז.   אמוניה בהכללה ,  בחינה :        

 (  אפשרויות לקיום מלאים בדרום /באזורים בטוחים יותר / שימוש בנמל אשדוד;1              

 (  אפשרות ייצור בישראל.           2              

 ח.   בחינת יישום  "מערכת אזרחית מגיבה".         

 ט.   מדיניות ההסברה לציבור בתחום החמ"ס.        

 י.    בחינת המענים והתייחסות לנתוני רעידות אדמה.         

 יא.    הכנת נספחי התייחסות מקצועיים :       

 *  לחומרים : אמוניה ; אתילן ; ברום ; גפ"מ               

 אשר יקטינו הסיכונים הקיימים מחמ"ס.  -מים / שינוע ,*  תחליפים לחומרים / שיטות / מיקו               

 *  השיטות השונות לביצוע הערכת הסיכונים.               
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III  .  נושאים הקשורים למתקנים מוגדרים - 

 

 נושאים   להשלמה  /   התייחסות        ל ב י צ ו ע   -נ ו ש א י ם        המתקן /  המפעל

 מתוך הנושאים הכללים –הקמת המגוף החמישי וכבל התרעה        *  נושאים קשורים *    כימיקליםא.  חיפה 

 קביעת המפעל כגוף מונחה ע"י מ.י.  .  *                       .המפעל –בצינור הנמל                                    
 המפעלים  * סלילת כביש גישה לאזור                             

 מזרח. –הפטרוכימים , מצד דרום                                    
                         

 לזרז הקמת מערך האחסון החדש           *  מערך האחסון החדש: בחינת אירועים*                –ב.  דשנים 

 חומרים כימיים           של אמוניה במפעל.                               לייחוס ומיגון.     

 שדרוג המיגון.  –*  מיגון / הטמנת כל הצינור בין                *  מערך קיים                                 

 בחינת עלות תועלת.                חיפה כימיקלים למפעל דשנים.                               

 פירוט המפעלים החיוניים ובחינת *         –*  קביעת האחריות כלפי דיירי משנה                                

 בתחום מניעה / מיגון כנגד חמ"ס.               הצרכים לאמוניה בשע"ח.                                    

 מתוך הנושאים הכללים –*  נושאים קשורים                                                                                          

  –לזרז הקמת המכל החדש בנמל.             *  בחינת נושאי מיגון והערכת סיכונים  ג.   כרמל אוליפינים    *

 רעידות אדמה.      למיכל החדש. – URSת סקר חב' * השלמ                                 

 מתוך הנושאים הכללים.–בדיקה                   * נושאים קשורים -* מיכל האתילן בנמל                                  

 על בסיס "השיטה".                                    

 ביצוע סקר סיכונים כולל.   *  קביעת הערכות הנמל לפינוי חמ"ס    -* רעידות אדמהד.  נמל חיפה             

 * עיבוי אמצעי הטיפול והנטרול לאירוע            בשע"ח )שיטה, אחריות, נהלים, מיקום(.                                                   

 בנמל.  יה יבאנ  טיפול באירוע חמ"ס  ה.                           *ברום , ברציף הטעינ                           
 *  בחינת הממשק התפעולי בשע"ח בין :                                                                                             

 תרכובות ברום, מנהל רכבת ישראל, הנמל,                                                                                                

 גורמי חירום והצלה.   פקע"ר, הספנות,                                                                                                

 * בחינת משמעויות חומרי חמ"ס                                                                                  

 אחרים , בנמל , בנוסף לברום .                                                                                        

 בחינת מוכנות החווה כנגד        זירוז הקמת מערך האחסון המתוכנן            * ה.  חוות הגז               * 
 ת אתא(           )הטמנת המכלים ושדרוג מערכות נלוות(.       רעידות אדמה.    י)ליד קרי    

    * נושאים קשורים מתוך הנושאים גישה   נוסף ,                   –* ציר תנועה                                

 לחוות הגז.                                          הכללים                                  

 * תרגול רעידות אדמה בחווה.                               

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 דרכים ושיטות לפינוי אמוניה לקראת/בעת שע"ח.* להשלמה(           ו.  מפעל מילוטל     )נושאים

 * אפשרות הקמת מיכל חירום משותף לאתרים השונים.                                                              

 קירור  בשע"ח.-מתחייב מבתימענה * בחינה : דרישות ו                                                                   

 * בחינת אפשרויות לשימוש בחומרי קירור חילופיים.                                                              

 * נושאים קשורים מתוך הנושאים ה                                                                    
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 ב'–מתוך סיכומי מפגשי הוועדה, במהלך שלב .  3

 –א. מל"ח      
 פ"ע עם נציגי מל"ח )בצירוף נציגי משרד התמ"ת(.           

 ג'.  השתתפו :/415-07א. הנושאים שנועדו לדיון והתייחסות , ראה מסמך :      

 * נציגי משרד התמ"ת             

 * נציגי מל"ח          

 ב. ניתן הסבר ע"י נציג משרד  התמ"ת  על :     

 "מפעל חיוני" , "מוצר חיוני" , "מוצר קיומי" , "אזורים מסוכנים" , "מצב מיוחד   –( הגדרות של 1         

 בעורף", )נמסרה לוועדה חוברת :"מפעלים חיוניים" של משרד התמ"ת(.             

 ייצור ; מאגרים ; חלקי ייצור ; שינוע. ( תחומים / היבטי הטיפול :2         

 ג.  במענים ובהתייחסות של נציגי מל"ח , הובהרו הנקודות הבאות :     

 (  מל"ח , ככלל , לא בוחן "שרשרת המזון" או חומרי הגלם הקשורים לכך , אלא במוצרים1         

 שלמים )מוגמרים(. –חיוניים               

 , כאשר יש לכך ביטוי מעשי במשק בשע"ח.   איננו עוסק במחסורל"ח עוסק (  בעקרון, מ2         

 בקביעת מלאים או בבחינת צרכי המשק  לשע"ח. ברור שאיננו עוסק בקביעה או בחישוב                

 צרכים / מלאים של המשק בשע"ח עבור החמ"ס.              

 הוראות למפעלים / גופים שונים לקראת או בשע"ח.(  מל"ח , איננו עוסק במתן הנחיות / 3         

 –(  רעידות אדמה 4         

 *  מל"ח מתכונן , בהתאם לתרחיש רעידות האדמה , כפי שנקבע ע"י הממשלה.              

   2-3* מתקיימת עבודה ע"י מל"ח בנושא זה, עבור רשות מקומית )החומר יהיה מוכן תוך               

 חודשים(.                 

 ד.  משמעויות עיקריות מהאמור לעיל , בהקשר למפעלים המטפלים בחמ"ס :    

 (  לא ברור מי מהמפעלים הנו "מפעל חיוני" ואיזה חומרים מסוכנים מהווים "מוצר חיוני /  1         

 קיומי" במפעלים הנ"ל.  ומי אחראי לקבוע זאת  ?              

 (  לא ברור מי מחשב , מתכנן וקובע המלאים של חמ"ס , הנדרשים למשק , לצרכי תפעול שוטף 2         

 בשע"ח  ?              

 הסמכויות של הגורמים השונים העוסקים בתחום   –האחריות  –(  לא ברור , מהם התפקידים 3         

 המשרד להגנת הסביבה ,משרד התמ"ת ,מל"ח, פקע"ר. -החמ"ס , בהקשרו לצרכי המשק ,              

 במטרה לבחון ולהסדיר הנושא  )כמבוטא בסעיף ד' לעיל( , מומלץ להקים צוות בחינה , שיכלול : .ה

 נציגי המשרד להגנת הסביבה , משרד התמ"ת , מל"ח , פקע"ר , התאחדות התעשיינים.

 רוט ,ייעשו עוד בנפרד.תאום ופי

 כנ"ל ,יועבר לידיעת משרד התמ"ת ומל"ח , ע"י מרכז הוועדה(. 3)סעיף 

 

 מתודולוגיה -ב. הערכת הסיכונים 
 והילך(. 4, סעיף  430-07א.  במליאה ניתן הסבר ונערך דיון על הנושא )ראה מסמך:      

 ב.  סיכום היו"ר באשר להכנות הנדרשות במפעלים :     

 א,ב,ג,ד  )מהמסמך כנ"ל( , כרקע   –. סעיפי משנה 6(  למפעלים יועבר מסמך , הכולל את סעיף 1          

   –הפחתה  –המציג התייחסות הוועדה , ע"י פירוט המענים האפשריים לאירועים , ע"י מניעה                

 בי מענה אפשריים , וזאת לקראתחתכים/של 3 -טיפול בסיכונים , וסיום האירוע לייחוס , ב               

 מתן המענים של המפעלים , להערכת הסיכונים שתינתן ע"י הוועדה באשר לאירועים לייחוס                 

 שנקבעו לכל מפעל ומפעל.               

 בהקשר זה , נתבקשו המפעלים להציג המענה שלהם לאירועי הייחוס במפעל )טיפול באירוע                 

 ולו"ז לביצוע. –השיטה  –עד סיומו הסופי( , תוך פירוט האמצעים                

 יוני : 4 –(  המפעלים יציגו המענים , כנדרש לעיל , במליאה בת"א , ביום ב' 2          

 קל' יחיפה כימ – 15:30-16:30מפעל דשנים ;   - 14:30-15:30הנמל ;     - 13:30-14:30               

 משמעויות הנובעות מההצגות לעיל, על הערכת הסיכונים שנעשתה בוועדה , יידון , מיד עם                  

 תום ההצגות כנ"ל.                

 , יטופלו מיד ע"י המשרד / מחוז חיפה(.לעיל 2,  1)סעיפים                

 ג.  סיכום , בהקשר להמשך העבודה על "הערכת הסיכונים" :     

 הערכת הסיכונים, המבוצעת בשלב זה , חייבת לשרת "המפגש" בין יכולת המענה של -כללי (  1          
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 חירום השונים( לאוכלוסייההמפעל לאירוע מוגדר, לבין יכולת מתן המענה )ע"י כוחות ה               

 המצויה בסיכון ממשי.  נתוני הערכת הסיכונים  , המבוטאים בטווחים והיקף האוכלוסייה                 

         -בסיכון , ברזולוציה מתאימה ,  הנם  הכרחיים כדי לבחון נכונה "מפגש" זה. לכן                

 ( , ובגזרה  ERPGה , המצויה במעגלי הסיכון בטווחים השונים )י(  יש להשלים נתוני אוכלוסי2          

 נתונה.   )יורם עם המשרד(.               

 כאשר המפעל איננו עושה כל פעילות  (  יש לחשב משך הזמן שאירוע יימשך , עד לסיומו , 3          

 עים הנלווים המצויים במפעל ,  אך בהתחשב במיגון והאמצ תגובה )לאחר שהאירוע קרה( ,               

 כולל כדורים וכדו'.   נתון זה יעומת בהמשך עם :               

 כאשר המפעל מגיב ונותן מענה . והזמן נמדד עד גמר  * הזמן הנדרש להתגבר על האירוע ,                

 האירוע ע"י המפעל.                   

 יה , במסגרת "מערכת אזרחית  י* משמעות זמן המענה של המפעל , על יכולת הטיפול באוכלוס               

 מגיבה".                      

 ומה צריכה להיות ההחלטה של הוועדה , ביחס לשני חתכי / זמני  הפעולה.               

 ננו נותן מענה , ולעתים גם כאשר המפעל נותן מענה(מאחר ורוב האירועים )כאשר המפעל אי               

 עלולים להימשך שעות/ימים , החישוב והתייחסות להם , )מתי ייגמר המענה עד סופו( תעשה                 

 שעות. 4 -שעות , וכאלה מעל ל 4עד  –בחתך של                

 : ERPG( שיטה משלימה לערכי 4          

 עד עתה לא הוצגה לנו שיטה כזו.  למרות חשיבותה במתן נתונים משלימים.  *              

 * במידה ויורם )או כל גורם אחר( , יציג שיטה כזו , היא תבחן ותידון במליאה.              

 המענה , של כוחות החירום השונים , לאחר קרות אירוע   –( כדי לאפשר בחינת יכולות התגובה 5          

 מ'(. מאחר ויש קושי   250לייחוס בשטח, יש חשיבות בהצגת נתונים בטווחי הביניים )רצוי כל               

 רב להתייחס לכל האירועים לייחוס הקיימים, יש להכין נתונים לאירוע אחד בכל מפעל )הנמל                

 עקרונית.,דשנים , וחיפה כימיקלים בלבד(, שיהווה כמודל לבחינה              

 כל אירוע כזה יחושב על בסיס :              

 האירוע החמור יותר , מתוך אירועי הייחוס למפעל ; •

 החישוב ביחס לנתוני מצב "שכיח" בלבד. •

 , לכוחות החירום השונים  הפועלים בשטח , כדוגמא ענייניתפעילות" ,  -(  כדי לאפשר "סרגל6         

 לאחר קרות אירוע לייחוס בשטח , בטיפולם באוכלוסייה המצויה בסיכון וודאי , יש להכין ,               

 , במצב "שכיח" : ERPGקריסה , נתוני  -עבור אירוע של מיכל אמוניה בנמל,               

 יכולת השהייה , בזמן , בחדר סגור , בטווחים השונים; •

 , עם מסכה , בטווחים השונים;            -"-                  -"-       •

 יכולת המיגון של אדם עם מסכה , במונחי זמן , הצועד בשטח פתוח , בטווחים השונים. •

 .07למאי  21 -( הערכות הסיכונים כנ"ל , יש להשלים ולהציג בפני הוועדה ב7          

 

 המפעלים השוניםהרחבה של  –תכניות פיתוח ג.  

 ה כימיקליים :פע"י מפעל חי      

 הצורך במיגון עילי , יטופל במסגרת עבודת הערכת הסיכונים של –א.  מיכל אמוניה במסוף הנמל      

 ב'.  -שלב          

 מחייב מעקב     -הסקרים והתכנון ההנדסי , הנמצאים בתהליך עבודה,  -ב.  המענה לרעידות אדמה ,     

 . ;  כולל האפשרות שהתקן יוחמר ,דבר שיחייב עדכון התכנון ההנדסי.רעידות אדמהע"י המשרד ואחראי           

 חמ"ס , מחייב נוהל מפורט המורה על הביצוע-שיטת הטיפול והשלמתו המלאה , באירוע לייחוס .ג

 בכל שלבי הטיפול,  עד תום הסיכונים.   דרישה ומעקב ביצוע ע"י המשרד וועדת חמ"ס.

    

 הצגת תכניות פיתוח והרחבה של נמל חיפה :    

 א.  התקבל מסמך מחנ"י  המבהיר חלוקת האחריות בין מנהל הנמל לבין חנ"י , בכל הקשור לפיתוח.     

 הנמל יוסיף סיד , באזור הטענת מכליות הברום ,   -ברום ,    –ב.  אמצעים לטיפול באירוע לייחוס      

 בתאום עם מפעל הברום, )בהתבסס על ההנחה של קריסת איזוטנקר(.קביעת הכמות          

 לונינסקי ישתתף בתרגיל מטעם הוועדה.ורם חובב.   י-, יתקיים תרגיל חמ"ס ברמת 07אפר'  19 -ב .ג
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 לפי נתוני הנמל : .ד

 סוגי חומרים מסוכנים המשונעים בנמל ; 193קיימים  •

 מכולות חמ"ס , עשויים להיות בנמל בעת אחת. 42 -כ •

 שלב ב'. –הנושא יעלה בפ"ע עם פקע"ר  וכן בעבודת הוועדה            

 יש לתכנן ולבחון השיטה והנוהל למתן מענה מלא לאירוע. -ה.  אירוע של קריסת איזוטנקר ,     

 )לטיפול המשרד וועדת חמ"ס(.          

    

 הצגת תכניות פיתוח והרחבה של מפעל כרמל אוליפינים :     

 –מ'(  17א.  מיכל תילן חדש )קוטר      

 אלף טון לשנה. 10-15*  יחייב ייבוא אתילן בכמות של           

 *  התכנון ההנדסי ייתן מענה לרעידות אדמה.          

 ס"מ ביטון. קירות מגן חיצוניות )עובי   30 -*  ייבנה בשיטת  ה"תרמוס". קירות פנימיות של כ          

 ייקבע עוד בנפרד ,לפי דרישות המיגון(, ומאצרה.              

 קיימות שתי חלופות. טרם סוכם. סביר במקום שאיננו מרוחק מהמקום הנוכחי.  -*  המיקום           

 שנה  )מותנה בקבלת כל ההיתרים הנדרשים(. 2.5 -כ   -*  לו"ז לביצוע           

 ב'.-יידונו בעת הערכת הסיכונים של שלב    -המגן , *  המיגון העילי וכן עובי קירות           

 טון. המיגון הנדרש ייבחן כנ"ל. 200מכלים כ"א  4 -טון , אחסנה ב 800  -ב.  גפ"מ       

 פרופילן החדש , הבנייה הסתיימה ,המתקן פעיל.-ג.  מתקן הפולי      

 

 : הצגת תכניות פיתוח והרחבה של מפעל דשנים כימיקלים     

 טון. 300 –טון , סה"כ  100מכלים ,כ"א  3-א.  אחסון חדש של אמוניה , ב     

 מכל במאצרה נפרדת עם מיגון עילי. 1שני מכלים במאצרה משותפת,           

 הקמה תוך שנה )מקבלת האישורים המתאימים(.          

 י(.  כן ניתן לבצע ריקון חירום  ב.  תפעול בשע"ח , אפשרי ע"י מכל אחד בלבד  )המכל המוגן גם עיל     

 טון , תוך יממה(. 200 -מימית )כ –ע"י יצירת אמוניה           

 ג.   המיגון המתוכנן , ההיקפי והעילי , ייבחן ויסוכם במסגרת הערכת הסיכונים של שלב ב'.     

 רשות המקומית למתן  ד.  הטמנת הצינור , בחלקו הגלוי כיום , יבוצע ע"י המפעל. יש לבחון מיהי ה     

 האישור המתאים.            

   

 -המשנה -יטפל בהעברת הנקודות לעיל , המתייחסות למפעלים השונים.  אחראים לוועדות -,  המשרד    

 טיפול באותן נקודות סיכום המתייחסות אליהם.     

 

 

 רישוי עסקים ורעידות אדמהד.  

 .  תיכון מתקנים כנגד רעידות אדמה :3 

 יש עבורם מערכת הנחיות מסודרת ועדכנית. –* מתקנים חדשים      

 תועלת".-הבעיה המרכזית בעבודה. קיום "השיטה" והשימוש במושג "עלות  -* מתקנים קיימים      

 

 מפעלים(. 150 -.  קיימת רשימה של מפעלים בסיכון גבוה )כ4

 ון גבוה , באזור מפרץ חיפה.נא לקבל , רשימת המפעלים המצויים בסיכ – היכלעקב י     

 

 מתודולוגיה , חומר קיים במשרד. –.  "ניהול סיכונים" 5

 : בדיקה , באם המתודולוגיה הנ"ל , שונה באופן מהותי מהנעשה בנושא בוועדה. מרכז הוועדה     

 

 חוות דעת –.  החומר שירוכז וייקבע , בתחום רעידות האדמה )הנספח( , יועבר עותק גם לבדיקה 6

 (..היכל –ביצוע של מוטי סלע. )     

 

 

 ייצור אמוניה בישראלה.  
 אקדמאי , בטכניון. –מדובר בתכנון לייצור אמוניה בישראל ,מגז טבעי, כפרויקט לימוד      
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 טון אמוניה לחודש )הצריכה החודשית כיום בישראל(. 12Kבהתבסס על הצורך בייצור של      

  

 נקודות התורפה בתכנון שהוצג :    

 גבוהה מהצרכים הנדרשים כיום  -טון ליום )כנקודת איזון כלכלית( ,  680 –א.  התכנון לייצור     

 אמוניה ליום. 1K -טון ליום.      מבחינה כלכלית , נדרש ייצור של כ 400 -בישראל ,כ         

 ; פתרונות אחסון ושינוע ;* ייצוא עודפי הייצור  -ב. האמור לעיל ,מחייב 

 * לקבוע מחיר קבוע וסביר לגז הטבעי ;                                      

 * מפעל קרוב שינצל עודפי האנרגיה לייצור אורייה )דשנים לחקלאות(.                                      

 –ג.  בראייה לעתיד      

                                   כימיקלים ; אפשרות להקמת מתקן לייצור אורייה ליד המפעל  *  אפשרות לשת"פ עם חיפה         

 אמוניה. לייצור             

 *  אפשרויות שת"פ עם ירדן ; ייצוא ; שימוש בנמל עקבה / אילת.         

 עשיינים.השארת הנושא פתוח , לבחינה בעתיד של המשרד ואיגוד הת  -*  מומלץ          

 

 

 ראייה ארצית –מניעת טרור ו.  

 .  ניתן הסבר על ראיית לוט"ר את נושא הטרור, מניעתו והמענה לו , באשר לטרור "בלתי        

 קונוונציונאלי", )החמ"ס נחשב שייך להגדרה לעיל(.       

 

 המחולל הנו טרור..  תפיסת "ההסדרה" , עוסקת בראייה הארצית לטיפול נגד סיכוני חמ"ס , כאשר 14

 לפי תפיסה זו , נקבע , כי המשרד להגנת הסביבה הנו המנחה הלאומי , בכל הקשור למניעה וטיפול         

 +באירוע.       

 

 .  נציגי המשרד בוועדה , הציגו את ההצעה הארגונית של המשרד , כיצד לטפל בתפיסת "ההסדרה".15

 , יעביר עותק מהצעת המשרד בנושא , ליו"ר הוועדה. מרכז הוועדה*         

 .07יוני  20 -, נא לזמן את צוק לדיון בנושא : "הכנת מפעל כנד טרור" , ב מזכירת הוועדה*         

 )יש להעביר לו כל החומר שהוצא בנדון למשתתפי הדיון(.            

 

 הצגת המפעלים –אירועים לייחוס ז.  

 - ים( מפעל דשנ1      
 :סיכום       

 -  מערך האחסון החדש )בתכנון(א.      

 (  יש לסייע למפעל במעבר מהיר למערך האחסון החדש , המאפשר מיגון טוב יותר לאחסון  1         

 הכולל של אמוניה )רישיונות ; היתרים ; וכדו'(.               

 הסיכונים למערך האחסון החדש המתוכנן  )לטיפול המפעל והמחוז(.-(  יש להכין הערכת2         

 מתן הכוונה למפעל , לתכנון המיגון הנדרש.  -(  פקע"ר 3         

 – מכל "כדורי"ב.       

 (  מאצרה :  הוספת שכבה שניה של כדורים .1         

 ם , להפעלה אוטומטית.המי-(  התקנת הפעלת תותחי2         

 (  יש להגיש הערכת סיכונים מלאה , לאירוע לייחוס במיכל. ופירוט מענה שלם לאירוע ,הכולל 3         

 האמצעים , השיטה ולו"ז בביצוע , עד :              

 )אין יותר סיכון לאוכלוסייה המצויה מחוץ לגדר המפעל(; לאוכלוסייה הכלת הסיכון  •

 אצור"(.-המענה. אין יותר "סיכון-לותו )סיום האירועגמר האירוע בכל •

 –מכלי  ה"סיגר"  .ג

 טון. 12.5מכלים , כ"א עד  4 -( הקטנת היקף החומר במכל, ע"י שימוש ב1

 ( יש להגיש הערכת סיכונים מלאה , לאירוע לייחוס במיכל. ופירוט מענה שלם לאירוע ,הכולל 2           

 האמצעים , השיטה ולו"ז בביצוע , עד :              

 )אין יותר סיכון לאוכלוסייה , המצויה מחוץ לגדר המפעל(; לאוכלוסייה הכלת הסיכון  •

 אצור"(. -המענה. אין יותר "סיכון-*    גמר האירוע בכללותו )סיום האירוע              
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 –מכלית הכלור ד.       

 ראה נתוני שלב א' , תמונת מצב. –רפה עיקרית.  הערכת הסיכונים ( נקודת תו1           

 ( יש לחדש הטיפול )בהצעה שהוגשה בזמנו למשרד(, בהקמת בור )בדומה לבור במוסכים( ,  2           

 שיהיה מתחת למקום העמידה של המכלית , ויקלוט כל החומר שיקרוס מהמכלית. וטיפול                 

 .. לטיפול דחוף של המשרד/המחוזמקומי מהיר ע"י קצף וחומרי נטרול נוספים               

 ( יש לבצע הערכת הסיכונים לאירוע זה , בהתאמה למצב העתידי )עם הבור(.3           

 -דשנים( -)חיפה כימיקלים   הצינורה.        

 על מפעל דשנים. –ן / כיסוי.  האחריות ( הצינור מחייב, במקומות שהוא גלוי, מיגו1           

 ניתן להסתייע בפקע"ר/מיגון , לבחינת האפשרויות השונות למיגון.               

 ( יש להגיש התכנון , בהקדם , לאישור הוועדה המחוזית. 2           

   .07יוני  18 -עד לא יאוחר מ -,ע"י המפעל , ( לעיל(2( ; ג'3)סעיפים ב'.  הגשת המענים ו      

 

 

 הרכבת( –( חב' הברום )מענים לתרחיש ייחוס 2      

 סיכום באשר לאירועים לעיל :     

 היכולת לתת מענה ראשוני אפקטיבי ,אשר יפסיק הסיכון המידי לאוכלוסייה. –(  הבעיה המרכזית 1    

 ירוע לתת טיפול מידי  אש וכל צוות מקצועי נוסף , אשר יגיע ראשון לאתר הא-היכולת של כבוי         

 יכולת זו היא חיונית וקריטית !  -דקות ,   90-120להכלת הסיכון לאוכלוסייה , תוך          

 (  לכן יש לשקול האפשרויות הבאות :2    

 טכני ,  קטן, להובלת שקים( ,בכל רכבת   –*   הימצאות קרון עם חומר מנטרל )ורצוי עם "פרד"         

 המובילה איזוטנקרים של אמוניה.              

 *   הימצאות חומר מנטרל , בכל רשות מקומית , בה הרכבת שוהה )אפילו באם מדובר במספר           

 דקות(, עם יכולת שינוע מידי.               

 ומיומנים לתת  גת , מצוידים -*  הימצאות רכב כיבוי וכבאים , שוטרים ואנשי מד"א , בקרית         

   –ב"ש , ובין אשקלון  -מענה לחמ"ס  )קריית גת , כמקום מגשר , גיאוגרפית , בין ת"א ו             

 וירושלים(.             

 *  אזעקה )ו/או הכוונה ברמקולים( , להכנסת התושבים לחדרים סגורים )עד שעתיים , ללא         

 הנן בעיקר בלילה , אפשרות זו היא ריאלית. מסכות(. מאחר והרכבות             

 (  מומלץ , שעל סמך תיק זה , הנותן מענה לשני האירועים לייחוס , לערוך תרגיל מתודי , תכנוני,  3    

 המשלים את פירוט הפעילות של כל הגורמים הקשורים  במערכת ; ואח"כ לערוך תרגיל מעשי         

 בשטח , לבחינה מעשית של המענים.         

 : להגיש הערכת עלותמתבקשת ,  הנהלת רכבת ישראל(  4    

 * להפעלה קבועה של קרון עם חומרי נטרול חמ"ס , בכל רכבת המובילה ברום.         

 בבעלות הרכבת ; ואפשרות שנייה , כאשר הקרון בבעלות גורם אחר. –* כאשר הקרון          

   ,PHAST professionalהתאמת התוכנה : (  המשרד להגנת הסביבה , מתבקש לבדוק את 5    

 הנמצאת בשימוש חב' הברום , לשימוש הוועדה / המשרד , לביצוע  הערכות הסיכונים.         

 

 , נכון לבחון מצב שהאחריות לטיפול בחמ"ס , בכל רחבי המדינה   בראייה מערכתית , ארציתה.  

 יה על גורם ממלכתי )ולא ע"י גורם תעשייתי, פרטי.   הדבר לא צריך למנוע השתתפות  תה     

 ומעורבות מקצועית של המפעל המייצר , במתן מענים(.     

 הנושא ייבחן ע"י הוועדה , להתייחסות והמלצה.     

 

 ( נמל חיפה3
 א.  סמנכ"ל לתפעול ומסופים , מסר הדברים הבאים :

 דקות. 10עד  7 -חמ"ס , ע"י הגעתו למקום תוך כ -ם בנמל , מגיב לאירוע לייחוס* צוות החירו     

 טון. בנוסף קיים בחב' דשנים ,   2 -* הכוונה של הנמל , להכפיל את כמות הסיד , לנטרול אירוע , ל     

 טון סיד. 5 -כמות נוספת של כ        

 * הנמל , לא עשה הערכת הסיכונים לאירוע לייחוס , של קריסת איזוטנקר בנמל.  מבקשים שחב'           

 הברום תעשה ההערכה זו.           
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 ב.  סיכום : 

 (  המשרד וחב' הברום יבצעו הערכת הסיכונים לאירוע והמענה הנדרש.  יש לבחון שוב את  1           

 האפשרויות והמשמעויות במתן המענה , ע"י המיגון ההיקפי וכן באפשרות של שינוי המיקום                  

 של  האיזוטנקרים )בקרבת הים(.                

 (  נושא עמידות המבנים בנמל כנגד רעידות אדמה, מבקש הנמל לפנות לחב' נמלי ישראל ,2           

 רד(.והמש לטיפול יעקב היכל)                

 

 

 ( חיפה כימיקלים4    

     
 אירועים לייחוס )אמוניה( : המכל בנמל )פגיעה עילית ; ורעידות אדמה(;  3 -.  הוצגו נתונים ביחס ל8

 המפעל(. –מכל "הסיגר" במפעל ; הצינור )הנמל      

 

 . סיכום :9

  –א.  באשר למיכל אמוניה בנמל  )פגיעה עילית(        

 פירוט מענה שלם לאירוע,   -הפלאש הראשוני , ו –יש להשלים הערכת סיכונים מלאה , כולל          

 הכולל האמצעים , השיטה ולו"ז בביצוע , עד :         

 )אין יותר סיכון לאוכלוסייה המצויה מחוץ לגדר המפעל(; לאוכלוסייה הכלת הסיכון  •

 אצור"(.-אין יותר "סיכון המענה.-גמר האירוע בכללותו )סיום האירוע •

 .07יוני  18  -הערכה זו תוגש ע"י המפעל תוך שבוע , עד        

 –ב. מיכל אמוניה בנמל )רעידות אדמה(     

 דונם ברוטו(. המענה במקרה כזה הנו   7 -האירוע קריסת המכל , שפיכה למאצרה החיצונית )כ        

 בעייתי ביותר.  יש לבדוק אפשרות מיגון המאצרה הראשונה )והשנייה לפי הצורך( , כך שתוכל          

 תועלת".-לעמוד בנתוני רעידות אדמה. ובחינת "עלות        

 

 -ג.  מיכל אמוניה במפעל     

 .א' לעיל.9הערכת הסיכונים , כאמור בסעיף  –השלמת הנתונים          

 

 -ר ד.  הצינו    

 חיפה. –התראה. אין עדיין היתר לביצוע. מתעכב בוועדה המקומית  –( יש תכנון להקמת תיל 1         

 הנושא חיוני , וחשוב לבצעו בהקדם.             

 אור המצב כיום, וכיצד ניתן לקדם  י( אורנה )עיריית חיפה( , תבחן הנושא, ותגיש , בכתב , ת2         

 בהקדם. הנושא             

 המפעל(.   –אורנה  –לבדיקה היכן הנושא עומד  )המשרד   -( גידור קו הצינור ,3         

 

 

 
 

 

*  *  *  * 
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 מצגת : עיקרי סיכום עבודת הוועדה. גכ
 שקפים( 24)הוצג בפני סגן שרהב"ט והתעשיינים        

 
 

 

 

 

                                                                            

                

                               

                              

                                   

                      

 
 

 

 

 

 לחץ פעמיים על דף השקף הראשון לעיל  -להפעלת המצגת  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1kDgtG5l5ho6hGe-efagC10JGEip4PjMg/view?usp=sharing
פרק%20%2012%20-%20העורף%20בחזית%20-מ.docx
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 כ"ד.  ביצוע הסכם "יועץ לראש מל"ח"
 
 
 
 
 520-01סימוכין:  

 -אל: מטה מל"ח ארצי              2001מאי  13                                                                                             

 הקריה ת"א

 עמי-תא"ל )מיל( ארנון בן -עבור: ר' מל"ח 

 

 

 ' מל"ח"הנדון: ביצוע הסכם "יועץ לר                                        

                                                  ---------------------------------------- 

 (                797/97205-01)מס. הזמנה:                                                  

 

מל"ח ע"י   היועץ, הנו כללי ביותר א' להסכם הנדון, הבא להצהיר ולסכם את השירותים אשר יינתנו לר' -נספח .1

 ומתבטא בהגדרה : ".. החברה מקבלת על עצמה לתת שירותי הייעוץ, כפי שיקבע ע"י המשרד".

 

 . מכתב זה מיועד להרחיב ולפרט את היקף, מהות והתניות מתן שירותי הייעוץ  לר' מל"ח, במסגרת   2 

 ההסכם הנדון, כלהלן .      

 

 הייעוץ :.  תחומי ונושאי 3

 הכנה וקידום חקיקת חוק  "הרשות למשק לשעת חירום"  .א

 תפעולי. -הארות, על חומר כפי שיוגש ליועץ, בתחום הארגוני  -בחינת עבודות, מתן הערות  .ב

 סיוע לר' מל"ח בהכנות ובפגישות עם גורמי חוץ. -קידום נושאים מרכזיים , .ג

בנושאי הדיון, ולפי קביעת ר' מל"ח, בדגש על נושאי  השתתפות בדיוני ועדות היגוי ומטה מל"ח ארצי )מותנה  .ד

 ארגון ותפעול(.

 

 שיטת עבודת הייעוץ : :4

 השתתפות בפגישות, ישיבות ודיונים, הקשורים לתחומי ונושאי הייעוץ  )כאמור  .א

 לעיל(.           

 הארות, על חומר ומסמכים בתחומים לעיל. -בחינה, הערכה, מתן הערות  .ב

ג' לעיל יבוצעו במשרד  -בעבודה עצמית, בתחומים כנ"ל.    )סעיפים ב' ו  -ניירות עמדה, הצעות,הכנת מסמכים,  .ג

 היועץ(.

שעות ,בממוצע לחודש(, ייעשה, ככל שהדבר  30 -הזמנים לכל חודש נתון )מוקצים כ-הייעוץ, ולוח-תכנון שעות .ד

 ניתן, כתכנית חודשית מתואמת מראש, בין לשכת ר' מל"ח והיועץ.

 

 ות של ניגוד אינטרסים :אפשר .5

 . וכן סעיף י"א, בנספח: תנאים כללים להזמנה(4.ה'.4)בהקשר לסעיף             

 "2000ר' מל"ח, ידוע  כי היועץ עסק בפרויקט  "מל"ח   -למזמין  .א

 הפנים" )שלב יסוד א'(.-ובפרויקט "העברת תחום העורף לאחריות המשרד לביטחון                      

 ר' מל"ח, ידוע כי היועץ עשוי לקבל העבודות בפרויקטים הבאים: -למזמין .ב

 תרחיש ייחוס ענפי. -רשות ייעודית מ.ע.צ.  •

 העברת תחום העורף לאחריות המשרד לביטחון הפנים,  )שלב יסוד ב'(. •

עבודות היועץ בפרויקטים שבוצעו וכן בפרויקטים המתוכננים לביצוע, כאמור לעיל, לא יחשבו "כניגוד  .ג

 רסים" עם מטה מל"ח, גם באם דעת היועץ תהיה שונה מדעת ועמדת ר' מל"ח ומטהו.אינט

 

 

 בברכה,       

 הרצל שפיר                
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 מתאר ייחוס ענפי  -אב לרשות הייעודית מע"צ -כה. תכנון                   
 
  
 

                              
 ארגון העבודה של צוות המומחים של חב' שפאור                               

 מתאר ייחוס ענפי  -אב לרשות הייעודית מע"צ -בהכנה ובביצוע של :   תכנון                               

 

 כללי        

 חומר זה ישמש כחומר מנחה לצוות של חב' שפאור : .1

 הרצל שפיר •

 *   יורם לונינסקי 

 )להלן יכונה "הצוות"(.  -יוסי שניר.          •

  

 ארגון העבודה יתבסס בעקרו על המסמך שהוגש בנושא להנהלת מע"צ )מסמך:  .2

-הביצוע )"אבני -שלושת   שלבי -, (תוך ההכוונה של מסמך זה ובהתאם ל2000דצמ'  25 -מ 1230-01

 הדרך"(.

 -א' -שלב הכוונה לביצוע       

 הגדרה והכנת בסיס הנתונים*             

 הערכת המחסור כתוצאה מגיוס המילואים בשע"ח*  

  

 .  הנושאים המרכזיים הנכללים בשלב זה, הינם :3         

 -קבלת נתונים על מרכיבי הרשות הייעודית מע"צ  .א

 ם ואיו"ש,    -המחוזות )נצרת, חיפה, ת"א, י 5 -הנהלת מע"צ, ו .(1

 נפות בכל מחוז (, 3הנפות הביצועיות ) 15דרום וב"ש( ,                     

 ביחס לכל גורם נדרשים נתונים על :  

   תפקידים ,אחריות ,סמכויות . -

 ח אדם, כולל השלמות/יח' מילואים.וכ  -

 כפופים. -יחידות/ גופים / אמצעים עקרים   -

 מפעלי חיוניים כפופים / מתואמים.  -

 -מטות ומרכזי הפעלה של הנ"ל, .(2                             

 מיקום ופריסה. -

 גזרות אחריות )מחוזות/נפות(. -

 תקשורת(. מחשוב, אמצעי תקשוב )קשר, -

 במטות ובמרכזי ההפעלה. -לים "קיום נוהלי הפעלה, פק -

 פקע"ר-קישור ותאום עם : צה"ל-זיקות  -קיום נוהלי שת"פ  -

 חירום.-מקומיות, משרדי ממשלה שונים, גופי-מל"ח, רשויות                           

    

 קבלת נתונים על מטלות ויעדים המוכתבים לרשות, על מרכיביה השונים               ב.     

 במצב הקיים. -ע"י הגורמים השונים.  תכניות קיימות או בהכנה,         

                                                                                                                 

 במצב הקיים, בשגרה, -קבלת נתונים על רמת השירות/הכשירות הנדרשת, ,ג

 מהרשות, על מרכיביה השונים. רמת הכוננות הנדרשת )ציוד, כ"א, משימות(, בשגרה.

  

 חירום :-עם הכרזת מצב .ד

 נתונים על הגיוס לצה"ל של אמצעים וכ"א. -

 הכשירות הנדרשת בשע"ח, ממרכיבי הרשות השונים.-רמת השירות    - -

                  

 בקורות, הנהוגים ברשות, על מרכיביה השונים.                                                  -תרגילים   ה. 

 במצב הקיים.                                     -פערים, מגבלות, כשלים -הערכת המטות/המפקדים ביחס ל      
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 ודולוגיה להשגת הנתונים כאמור לעיל :ת.המ :5

 -ביקורים ופגישות בשטח א.      

 ימי ביקורים מרוכזים : 5יתוכננו          

 ם ואיו"ש.-מחוז ים( ו-מע"צ )י -מטה ארצי   - 1יום  -

 מחוז נצרת ומחוז חיפה )כולל הנפות במחוזות(.  - 2יום  -

 נפות.המחוז ת"א ו  - 3יום  -

 מחוז הדרום וב"ש.  - 4יום  -

 מספר מפעלים חיוניים )נבחרים( וריכוזי ציוד  - 5יום  -

 וצמ"ה.                 

          

 שבועות 2-3הכוונה )לפחות -מכתבילקראת כל ביקור ופגישה בשטח, יוצאו ב.     

 המחוזות )ודרכם לנפות( מה הם הנתונים-לפני הביקור(,  אשר יפרטו להנהלה        

 הביקורים כנ"ל )כמפורט  -שעליהם להכין ומה נדרש מהם להציג בפגישות        

   . סעיפי משנה: א',ב',ג'(.3בסעיף         

 המטה הבאה :-ת כנ"ל, תיערך עבודתבגמר ביצוע הביקורים והפגישוג.      

  -סיכום פנימי של הצוות ביחס ל (1

 הנתונים שנתקבלו. -

 פערים, מגבלות כשלים, של הרשות, במצב הקיים. -

 משמעויות עיקריות. -

 השלמות נדרשות, )במידת הצורך(. -

 -הכנת סיכום השלב, אשר יכלול  (2

 ודולוגית, של בסיס הנתוניםתביטוי מפורט, מאורגן מ -

 פערים, מגבלות וכשלים של הרשות.                                                                                       -ר מצב קיים באשר לאוית    -

 הכוונה עקרונית להכנת בסיס נתונים בשגרה, עדכונו    -                     

 א', בכתב ובע"פ -והשימוש בו בשע"ח. הצגת הסיכום של שלב     

 בפני הנהלת מע"צ.     

                                   

 .   חלוקת העבודה בצוות :6

 -יורם לונינסקי  .א

 והמחוזות בקשר לביקורים השונים. תאומים עם הנהלת מע"צ

 ריכוז חומר ועיבודו בכל הקשור ל:

 (  לעיל(.2.א.3הפעלה של גורמי הרשות )סעיףמטות ומרכזי  -

 .ב' לעיל(.3מטלות ויעדים במצב הקיים )סעיף  -

 .ג' לעיל(.3רמת שירות וכשירות נדרשת במצב הקיים )סעיף  -

 ביקורות  הנהוגים ברשות על המרכיבים השונים, -תרגילים   -

 .ה' לעיל(.3)סעיף      

 -יוסי שניר   .ב

 ריכוז החומר ועיבודו בכל הקשור ל:       

 ( לעיל(.1.א'.3נהלת מע"צ, המחוזות והנפות )סעיף ה -

 משמעויות הגיוס לצה"ל ורמת השירות/ -במצב חירום  -

 .ד' לעיל(.3הכשירות הנדרשת בשע"ח )סעיף      

 .ו' לעיל(.3במצב הקיים )סעיף  -פערים, מגבלות ,כשלים   -  

 -הרצל שפיר   .ג

 והכוונת העבודה של הצוות. תאום  -

 אינטגרציה של כלל החומר.  -

 הכנת סיכום שלב א'.    -
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 מגן -פעילות ערכות   -.  פע"מ כו
 

 לאיסוף ואחסנת ערכות מגן של תושבי המדינה המכרז      
 

 

 810-04סימוכין: 

 2004אוגוסט  8

 

 המגן של תושבי המדינה-המכרז לאיסוף ואחסנת ערכות

 

 כללי

 

 המכרז : איסוף ואחסנת ערכות המגן, המצויים בידי תושבי ישראל.מטרת  .1

 מ'. 4.74 –מיליון.  מינימום נדרש לאיסוף  6.8 –מספר המסכות 

 

 נקודות מרכזיות במכרז : .2

 חודשים; 3  -* התארגנות הספק    -א.  לו"ז 

 חודשים;  18/ 15/  12 –* איסוף המסכות                

 חודש )אפשרות להארכה(. 24/28עד   -ון * אחס               

 בניהול.ומסמך הדן  מחירמסמך הדן בקביעת ה  -ב.  מסמכי המכרז מחולקים לפי

 הניהול.  40%המחיר,   60%  -קביעת הזוכה במכרז , לפי      

 -ג.  קריטריונים לקביעת ציון הניהול,  המוגש ע"י הספק 

 איכות תכנית האסוף;  --     

 האיסוף )השיטה והיכולת לממשה(;  --     

 עבודה מול אזרחים;  --     

 מחשוב;  --     

 שינוע;  --     

 ניהול;  --     

 צוות ניהול הפרויקט;  --     

 ניסיון לוגיסטי;  --     

 היקף כ"א, אמצעי שינוע ואחסון.  --     

 -ד.  קריטריונים לקביעת המחיר לספק 

 Xחודש    X  18מיליון מסכות  +  ) מחיר אחסון ערכה לחודש   X  4.74וף  מחיר האיס     

 , השאר ציון יחסי.100  -מיליון(.    ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון  4     

 )אפשרות לדחייה של חודש או יותר(.  04אוג'  26  -מועד הגשת המכרז  .ה

 –מי יכול להגיש הצעות  .ו

 משהב"ט  )ללא הגבלת סכום(;ספק מוכר של   --*  תנאי סף : 

 הספק   –)במקרה של קבוצה ₪  מ'  80  -היקף מכירות שנתי של לפחות  --                  

 ₪(.מ'  45היקף של  -הראשי                       

 *  חברות ישראליות הפועלות בישראל.

 .60לפחות   -*  ציון "התאמה ניהולית" 

 ום בין חברי הקבוצה )ביצוע תוך שבועיים מההודעה על  הסכם חת –*  במקרה של קבוצה 

 הזכייה(.    

   

 

 נושאים לבחינה / טיפול

 .04לאוג'   26 -הנחת המוצא :  אין כל אפשרות להגיש הצעה למכרז עד ה    .3 
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 .  הכנת הצעה למכרז , מחייבת הכנה וטיפול מעמיק בנושאים הבאים :4

 החלופות לתכנית האיסוף. .א

פרטיים; שת"פ עם מערכת החינוך; -האיסוף )תחנות ניידות/נייחות; מוסדות ציבור; מוסדות אזרחיים שיטת/ות .ב

 דלק ועוד(.-; סופרמרקטים למיניהם; תחנות "צוות" ;חב' החשמל";  "הצופים"; משא"זדואר; "בזק"; "

בעת ביצוע האיסוף; העבודה מול האזרחים )ידיעות על האוכלוסייה, פיזורה והרגליה; תכנית הסברה לקראת ו .ג

 מרכז מיידע לציבור(.

 מיון ואחסנה. .ד

 שינוע. .ה

 הדרכת עובדים. .ו

 מחשוב  )אפשרות שימוש באמצעי פקע"ר/רע"ם(. .ז

 ביטוח. .ח

 תמחור הפרויקט. .ט

 הצוות לניהול הפרויקט )שליטה ובקרה על יישום התכנית; בקרת ביצוע; כספים ותקציב;  .י

 ר לפקע"ר(.ייעוץ משפטי; ייעוץ ביטוח; ייעוץ מחשוב; קישו

 

 יסוד :-.  הבחינה והטיפול בנושאים לעיל, מחייב שני שלבי5

 -שלב יסוד א' .א

 (  המטרה :  * בחינת היכולת לעמוד בהגשת המכרז, באופן כללי, וכן לתאריך שיקבע.1

 הצעה -* ביצוע עבודות הכנה ראשוניות, לקראת הגשה אפשרית של מענה                               

 למכרז.                                 

 קביעה ראשונית של הרכב הקבוצה וחלוקה ראשונה של תחומי אחריות/ביצוע.  (2

קביעה עקרונית )ניתנת לשינוי, בהמשך, לפי הצורך( באשר לשיטת העבודה בתוך הקבוצה ובצוות המוביל,  (3

כללי או לפי שע"ב(;   –תף; שכר בלבד הן בשלב יסוד א' והן בשלב יסוד ב'  )שותף בפרויקט; שכר + שו

 המימון והתקציב לנושא, כולל מימון ביניים, במידה ויידרש.

 תמחור ראשוני של הפרויקט : (4

 -האיסוף.  לכן הוודאות העיקרית בכל הפרויקט הנו נושא -*  אי

דה עם *  יש להכין תמחור ראשוני של כל נושאים האחרים: האחסנה; השינוע; הביטוח; המחשוב; העבו

ולבחון מהי "השארית" אתה ניתן יהיה "לשחק" במחיר   -האזרחים )הסברה, פרסום, יחסי ציבור וכדו'(;  

 האיסוף בשיטות השונות.

 –לעיל(, עליו יוטל  4קביעת אחראי/ים לכל נושא )כמפורט בסעיף  (5

 מיידע  נוסף, בכל הקשור  –*  ללמוד נתוני המכרז על נספחיו; לאסוף נתונים 

 תחום/הנושא שהוטל  עליו. ל    

 בנושא שהוטל עליו,  וחשיבה על החלופות והאפשרויות  *  לימוד המענים הנדרשים במכרז,                   

 לביצועם.                       

 *  הצעות שונות בתחום כ"א, אמצעים, ושיתופי פעולה עם גורמים אחרים/נוספים.

 עלי תפקידים/אנשי מקצוע, העשויים לסייע )כולל משוחררי מערך פקע"ר/  *  אתור ב                   

 מנהלת רע"ם(.                           

  

 )בהנחה כי מועד הגשת ההצעה נדחה לפחות בחודש ימים(  –שלב יסוד ב'   .ב

 הצעה למכרז. –(  המטרה : הכנת המענה 1 

 בכל נושאים ,כפי שהוטלו על האחראים  -(  בחינת הנתונים, לימוד האפשרויות השונות, 2 

 יפעלו במסגרת –לנושא/תחום מוגדר.   שיחות/פגישות עם גורמים אשר ישתפו פעולה       

 תכנית הביצוע של הקבוצה.  הקמת צוות הניהול לפרויקט.      

 (  דיונים מסכמים בכל הנושאים/התחומים כאמור לעיל.  ביטוי הסיכומים בהחלטות אשר 3 

 ההצעה למכרז. הגדרת תפקידים/מטלות לכל הגורמים אשר ייקחו -יובילו להכנת המענה      

 חלק  בביצוע התכנית בפועל.  כולל תמחור הפרויקט למרכיביו השונים.      

 הטבלאות, כנדרש בכתב המכרז. –הסעיפים  –ההצעה למכרז, לפי הנושאים  –(  הגשת המענה 4 

 חברי הקבוצה )להגשה לאחר קבלת הזמנת הביצוע(.     (  הכנת טיוטת הסכם בין5 
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 *  בחינה וניתוח שיטת האיסוף

 
 פע"מ –בחינה וניתוח שיטת האיסוף 

 אוג'( 20 -, מ UPS)בהקשר להצעת  

 

 

 .  נתוני התכנון המוצע :1

 

 שעות ביממה. 6, 15:00-21:00ימים בשבוע,  5התחנה הנייחת תהיה פתוחה  .א

 עמדות, ותאסופנה ערכות, בהתאמה לרבעונים השונים כלהלן: 2-3-4התחנות תפעלנה עם  .ב
  ה    ע    ר    ו    ת      IVרבעון       IIIרבעון      IIרבעון      Iרבעון        פ  י  ר  ו  ט

 מספר הערכות ליום             ---              ---            ---           320עמדות               4

3    -"-                ---            160           ---              ---                        -"- 

2    -"-                ----           ----           120             120                      -"- 

........................................................................................................................ 

 ימי עבודה בשבוע 5           600             600           800        1,600מס' ערכות לשבוע: 

 ימי עבודה בחודש 22.5       2,700          2,700        3,600        7,200לחודש:        -"-    

 ימי עבודה ברבעון       67.5       8,100          8,100      10,800      21,600לרבעון:       -"-    
        ................................................................................................ 

 ₪ -המחיר ב        16.67          11.11         7.79         3.51מחיר איסוף למסכה :         

        .................................................................................................................................. 

 -עלות תפעול תחנה            

 ₪ -ב                 6,666           6,666       6,232        5,616* לשבוע :                         

 ₪ -ב               29,997         29,997     28,044      25,272* לחודש :                         

 ₪ -ב               89,991         89,991     84,132      75,816* לרבעון :                         

           ............................................................................................................................... 

 תושבים, אזי התחנה הנייחת צריכה  100% -ערכות מ 70%ף מאחר וההנחה היא כי יש לאסו .ג

 לעסוק ברבעון הראשון ,בהתאם למועדי הפעלתה:      

 תושב; 2,286באם תפעל שבוע בלבד,  תעסוק מול  •

 תושב. 10,285    -"-חודש      ,                 -"-      •

 תושב.  30,857   -"-רבעון      ,                 -"-      •

 

 .  מתעוררות השאלות הבאות :2

 התושבים(, ותפעל משך כל  70% -הצלחה )ביחס ל 100%האם סביר להניח כי התחנה תשיג  .א

 דקות קבלת ערכה,  5התקופה כאוטומט הצריך להשיג תוצאות תיאורטיות מלאות ?  )דהיינו כל       

 בכל העמדות משך כל התקופה ?(.      

 -של תחנה נייחת, במיקום אחד ?  ,מה צריך להיות אזור הפעולה  .ב

 לפי יכולת האיסוף משך שבוע ?, משך חודש או רבעון ? •

 אלף ערכות (? 25 -מאיזה מרחקים יצטרכו התושבים להגיע לתחנה הנייחת שלהם  )שצריכה לאסוף כ •

 המנהל ומפקח ? -עמדות ומאבטח, לא תידרש לאדם אחראי 4האם נכון להניח כי תחנה בה תפעלנה  •

 

 

 התייחסות והצעות לשיפור התכנון : . 3

 -א.  תפיסה בסיסית      

 ( פעילות לאורך תקופה ארוכה,  במיקום / אזור אחד, איננה יעילה ואף יקרה ביחס.  יש לשאוף 1          

 לפעול במרוכז ובאופן ממוקד באזור מוגדר ובזמן נתון.              

 אלף תושב. בכל אזור  25-35ות בנוי מגודל אוכלוסייה של " צריך להיפעולה-אזור( כל  "2          

 נייחות )בהתאמה לגודל האוכלוסייה(, כל תחנה נייחת  -תחנות 5-7פעולה צריך שתפעלנה               
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 תושב.  5,000-5,500תפעל  אל מול               

 י שישי( באזור הפעולה המוגדר.יום, כולל ימ 12הנייחות תפעלנה משך שבועיים )-( התחנות3           

 ניידות באותו אזור, להשלמת האיסוף. -תחנות 10עד  7ומשך שבועיים לאחר מכן, תפעלנה                

      

 הפעולה ושיטת האיסוף :-המשמעות המעשית של התפיסה, באשר לאזור .ב

 יום במהלך   12ימים בשבוע )כולל ימי ו', שהנו יום טוב ונוח לאיסוף(,  6( תחנה נייחת תפעל 1

 ערכות.  2,640 –ערכות )בממוצע(, ובמשך שבועיים  220 –השבועיים. תאסוף ביום     

 ערכות בממוצע ליום, וסה"כ  60 -,  תאסוף כ4 -וה 3-( תחנה ניידת אשר תפעל בשבוע ה2

 ערכות .  720 –בשבועיים     

 תחנות ניידות, יאספו : 7 -תחנות נייחות  ו 5פעולה בו תפעלנה -( באזור3

 ערכות.  13,200תחנות =   X 5ערכות  2,640  -בתחנה נייחת  (א

 -"-     X 7    -"-    =5,040   -"-     720   -בתחנה ניידת  (ב

 ערכות   18,240                                                    סה"כ : (ג

 איסוף(, משך חודש ימים. 73%תושב  ) 25,000מאוכלוסייה בת 

 

 המשמעות המעשית של התפיסה באשר לפעילות הארצית : .ג

  5ובמשך רבעון להפעיל   פעולה.-אזורי 25( בכלל המדינה ניתן יהיה להפעיל, בו זמנית, 1

 נייחות ואחריהן תחנות ניידות(,-עיל )תחנותמחזורים, כל אחד של שבועיים ימים, כאמור ל    

 פעולה ברבעון.-אזורי 125סה"כ     

 פעולה )בממוצע(, סה"כ אוכלוסייה מטופלת, ברבעון, תהיה:-אלף תושב לאזור 25( בהנחה של 2

    (125 X K 25   =)3,125  (.73%אלף ערכות  ) 2,280  -אלף תושב, ולאסוף סה"כ 

 אלף תושב,  וסה"כ הערכות 6,250האוכלוסייה המטופלת :  ( משך שני רבעונים תהיה 3

 אלף. 4,560שנאספו :      

 יופעל ע"ב ניסיון "האמת"  והתוצאות של הרבעונים הקודמים,   -( הרבעון השלישי והרביעי,4

 אלף ערכות(. 650 -אלף ערכות )תוספת של כ 5,250 -כדי להשלים האיסוף ל    

 

 (: UPSמשמעויות עלות  )ע"ב חישובי   .ד

 ₪.אלף  17,740   -רבעונים, בהרכב מלא  2תחנות נייחות, משך  125( תפעול 1

  2 -מחזורים, כ"א בן שבועיים בכל רבעון, ב 5 -תחנות ניידות )כ"א פועלת ב 175( תפעול 2

 ₪.אלף   8,668  -שבועות עבודה(  20 –רבעונים     

 ליון שח, ימ 1.5ניתן, לצורכי ביטחון להוסיף ₪.  אלף   26,508     :סה"כ עלות האיסוף( 3

 אלף ערכות. 4,560עבור איסוף של  ₪,אלף  28עלות של : עבור תוספות שונות, ונקבל      

 לערכה. ₪   6.14ממוצע של       

 אלף ערכות.  ניתן יהיה להמשיך בשיטה  650 -יש לאסוף עוד כ III  +IV(  במהלך רבעונים 4

  9-, ובממוצע של כD2Dהאמורה תקופה נוספת, או להניח כי משתמשים גם בשיטה היקרה      

 ₪.מיליון   33.85:     וסה"כ עבור האיסוף₪, מיליון 5.85לערכה . ותידרש תוספת של  ₪      

 

 

 ויישוםרעיונות  לבחינה  –נקודות .  4
 יש חשיבות רבה שבהתייחסות שלנו למענה, ננסה להציג רעיונות , גישות והתייחסות      -כללי  .א

 גם במידה ויש נושאים שטרם סוכמו עם גורמים שונים, כי זאת נתן יהיה לעשות רק   חדשנית ויצירתית.                

   לאחר הזכייה במכרז, חשוב להזכיר אפשרויות אלה.          

 תחנות נייחות, אפשרויות מיקום : .ב

 נוער; מועדונים קהילתיים; מועדוני כושר אזוריים/מקומיים; -ספר; גנים; מתנ"סים; בתי-בתי

 דואר )במידה ויסוכם אתם(;-מועדוני ספורט )מכבי, הפועל, ביתר, אליצור וכדו'(; בתי

יסוכמו המיקומים  -מקומית,-עיר/אזור/רשות: חשוב להזכיר את כל אפשרויות המיקומים, ולהדגיש כי בכל הערה

 המיטביים .  בעיקר עם הזכייה במכרז.

 –אדם :  קיימות אפשרויות רבות, שחשוב להדגיש -הסתייעות בכוח .ג

 תלמידים/ סטודנטים; •
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חברי "הצופים" )במקום מגוריהם. אתמול פגשתי כמה ראשי סניפים, מוכנים להירתם לנושא. במקום  •

 עירוניים(! -אין בעיה, וניתן לעשות זאת מהר ובזול . במיוחד באזורים סמי –מגוריהם 

 חברי ארגוני הספוט השונים; •

 אברכים )במקום מגוריהם. אוכלוסיות דתיות/חרדיות(, אנשי זק"א. •

 נייחות(.-צוות"  )במיוחד לניהול ופיקוח על תחנותאנשי " •

 אנשי משא"ז.                                       •

 .D2Dכל הנ"ל יכולים גם לסייע בצוותי  . •

 הודעות שונות לאוכלוסייה : .ד

  –*  שילוב מפרסמים עם הודעות כתובות לאוכלוסייה  )אפשרות מתן תגמול  ע"י המפרסם, כמו 

 ראוס, למי שמביא עם הערכה גם .......(.עלית/שט    

  -*  זימון התושבים )בהתייחסות לתכנית האיסוף של השבועיים, כמפורט לעיל( 

 א' ועד כ' -תושבים עם שמות משפחה המתחילות מ –בשבוע הראשון     

 מ ועד ת. -מ                            -"-                   -בשבוע השני         

 )וע"י כך למקד ולרכז הפעילות מחד והדגשת שותפות ללו"ז אצל התושב מאידך(.    

  -*  עם זימון התושבים, אפשר להכניס סעיף השואל "מי מעונין כי יבואו לקחת מביתו את ערכות

 ערכות ,לפחות, למסירה.  וזאת תמורה, לדוגמא ,      2המגן, תמורת תשלום " )בהנחה כי יש      

 ₪.(. 10-15של  :     

  –ייעול הפרסום/ההסברה  .ה

 *  שילוב של מפרסם/ים מרכזיים, לחלוקת נטל עלות הפרסום.

 מגן" ,ואפשרות-*  שילוט ע"ג משאיות/רכב אחר, עם  הכיתוב : "אנחנו פועלים לאיסוף ערכות

 של שילוב מפרסם נוסף בשילוט זה. השלט צריך להיות כזה שניתן להעבירו בקלות מרכב     

 אחד למשנהו.    

 *  הכנת כמות של סטיקרים , עם הכיתוב : "כולנו מחזירים ערכות מגן", לשימוש ברכב הפועל  

 במסגרת פע"מ, וכן אפשרות לתת לכל אדם אשר החזיר ערכה, תוך בקשה כי ידביק זאת    

 על רכבו.     

 המיפוי הארצי ?(. –יש לבחון הצרכים שלנו במפות עירוניות מפורטות ומעודכנות )ברשות  .ו

-ניתן לציין כי עדכון כתובות של תושבים באזורים/המחוזות השונים ייעשה, לאחר הזכייה במכרז, אצל חברת .ז

 אשור לכך(.ההחשמל  )אשר נתנה לי את 

 

 

 השלמה   -פע"מ,   –בחינה וניתוח שיטת האיסוף הנדון: 

 
 .( 8.5, סעיף SOW)באלפים. מתוך   פוטנציאל איסוף הערכות באוכלוסייה .1

 מחוז     מחוז    מחוז        מחוז        מחוז      מחוז                                 

 פק"מז     דרום    ם  -י      .   ד  ן  .   מ ר כ ז   חיפה   הצפון   ס ה " כ   סוג הערכה

 198      827      647       1,149    1,283   778     874      5,748שחורות :    

 32      110        94            94       142     77      121         649ברדס    :    

 שמרטף +           

 18         65        55            57         80     58       72         384קיסר      :   

............................................................................................................... 

 248     1,002     796       1,300    1,509   913   1,072      6,781      סה"כ =

 

 

 

 .א'( 3, סעיף 04-840)ראה מסמך    פעולה"-איסוף הערכות תוך שימוש ב"אזורי.  2       

 

 הנחות מוצא : .א

 -(  הגדרת "אזור פעולה" 1

 אלף תושב. 25-30אזור בו מצויה אוכלוסייה עירונית/סמי עירונית בגודל של בין  •
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 פעולה(.-אלף תושב, בממוצע לאזור 27.5)בהמשך מחושב לפי 

 יום(; 12תחנות נייחות , משך שבועיים ) 5-7בכל אזור פועלות:  •

 יום(  נוספים. 12תחנות ניידות,  משך שבועיים )   7)ומיד אחריהן(  

 ערכות מהאוכלוסייה המטופלת באזור.  73%המטרה : איסוף  •

 שבועות(, 2פעולות חוזרות בשטח )כ"א של  5פעולה", משך רבעון מבצע -"אזור •

 ע"י התחנות הנייחות / הניידות.

 פעולה/איסוף, בו זמנית.                -אזורי 25מאפשרות הקמת  התחנות הנייחות 125(  2                   

 פעילויות של ,אזור פעולה". 125בכל רבעון ניתן לקיים                          

 

 מספר אזורי הפעולה הנדרשים לכיסוי כלל האוכלוסייה  .ב

 הפנים,  באלפים(:-)בחתך של מחוזות משרד      

 מחוז     מחוז    מחוז        מחוז        מחוז      מחוז                                        

 פק"מז     דרום    ם  -י      .   ד  ן  .   מ ר כ ז   חיפה   הצפון     ס ה " כ      ה פ י ר ו ט  

 248     1,002     796       1,300    1,509   913   1,072       6,781סה"כ ערכות     

....................................................................................................................... 

 פעולה                                                            –אזורי 

 9          36       29             47        55      33        39        248נדרשים :            

...................................................................................................................... 

 I  :125        16        18      28        24             15      19           5הפעלה ברבעון 

  II :123        23        15      27        23             14      17           4הפעלה ברבעון 

ניידות(, בהם ניתן לאסוף  14 -נייחות ו-תחנות 10 -פעולה )או-אזורי 2.  ונשארו אלף 4,950ערכות שנאספו :  

 אלף . 5,040אלף ערכות, סה"כ ערכות :   190עוד 

 .  04-840האמור לעיל מעדכן את המספרים המובאים במסמך  ה: הער

 ה.ש.                                                                                                       

 

*  *  * 
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 *  ניהול פע"מ

 
 :ניהול הפרויקט באמצעות הגופים הבאים

 דירקטוריון .א

 צוות היגוי .ב

 ההיגוי(-מטה מקצועי )ליד צוות .ג

 מערך הביצוע .ד

 

 

 :                                                                     הדירקטוריוןא. 

 ההיגוי.-, יו"ר צוותUPSאוריון,  מנכ"ל חב' מובילי "דרור", מנכ"ל /UPSיו"ר     

 

 צוות ההיגוי:ב. 
  –יו"ר צוות ההיגוי  (1

 –מנהל הצוות  (2

  –עוזר לנושא תפעול  (3

 –עוזר לנושא לוגיסטי  (4

 -עוזר לנושא האוכלוסייה  (5

 

 ההיגוי(:-)ליד צוות מטה מקצועיג. 

                                              -כלכלן  (1

 -מהנדס שיטות  (2

 -יועץ משפטי  (3

 –יועץ ביטוח  (4

  -קצין קישור לפקע"ר (5

   -יועץ מקצועי / מסכות  (6

 

 מטה ביצוע: .  ד

 מנהל שינוע(  2                                          (  מנהל איסוף1     

 מנהל אזורי איסוף                            *  מנהל מבצעי •

 מנהל מבצעי                                   *  מנהל לוגיסטי •

 מנהל לוגיסטי                                 *  אחראי לניהול תקציב/כספים.  •

 מנהל מחסנים אזוריים •

 אחראי מיון •

 אחראי הדרכה •

 אחראי ניהול תקציב/כספים. •

 

 

 

 

 מנהל מחשוב ותקשורת(  4                                           מנהל האחסון( 3     

 *  מנהל מרכז/י מיידע                 מנהל המחסנים הקבועים     •

 עוד                    *  מנהל מבצעיימנהל תאום / בקרה ות •

 מנהל אריזה                                      *  מנהל לוגיסטי/טכני    •

 אחראי ניהול תקציב/כספים.                 *  אחראי  לפניות הציבור •

 והטיפול בתושבים                                                                

 *  ניהול תקציב/כספים.                                                            
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 מנהל הסברה ופרסום( 5    

 אחראי להסברה •

 אחראי לפרסום •

 אחראי למבצעים מיוחדים •

 ניהול תקציב/כספים. •

 

 

 

 מערך ביצוע :. ה
     ............... 

 

 

 

*  *  * 

 

 

 המבנה הארגוני  -*  פע"מ   
 

 

 ארגון ותפעול מערך האיסוף ביחידות השטח   
  

 - הגדרות. 1

 הפנים.-המחוזות של משרד-:  שטח גיאוגרפי במדינה, התואם ששת "מחוז" .א

 מחוז הצפון ; מחוז חיפה ; מחוז המרכז ; מחוז דן ; מחוז דרום ; –הנם  המחוזות

 פקמ"ז(. -מחוז ירושלים )ו

  –אלף תושב )מחושב כממוצע  30עד  25:  אזור המאכלס אוכלוסייה בגודל של  "אזור פעולה" .ב

 אלף תושב(. 27,5      

 :  גוף הפועל בשטח לאיסוף ערכות מגן מהתושבים. "יחידת איסוף אזורית" .ג

 -חידה מיועדת לפעול ב.  היD2Dתחנות ניידות/ 5נייחות, -תחנות 5מטה,  -היחידה מורכבת מ

 פעולה" מוגדרים.  -"אזורי

 

 - תפעוליות –הנחות מוצא ארגוניות .  2

 ,  המאורגנות  D2Dניידות/-תחנות 125  -נייחות  ו-תחנות  125במערך הפריסה של פע"מ יהיו  .א

 "יחידות איסוף אזוריות". 25תחת       

 במחוז )ולפי גודל האוכלוסייה הניתנתפעולה ,בהתאם למספר התושבים  -כל מחוז  יחולק לאזורי .ב

 כמוגדר לעיל(.  פעולה אחד,-לטיפול באזור      

 פעולה, )לכיסוי כלל השטח/התושבים(, יהיה כלהלן :-ארגון המחוזות לפי אזורי .ג

 ם-ימחוז        מחוז       מחוז         מחוז       מחוז        מחוז                                          

 פקמ"ז  -ו       דרום        ד   ן       המרכז      חיפה      הצפון          סה"כ                        

 סה"כ תושבים                                                                                                      

  1,044      1,002     1,300      1,509      913     1,072=       6,840)באלפים(      :    

  .......................................................................................................................... 

 אזורי פעולה    

 38            36          47          55          33         39=          248נדרשים     :          

 פעולה" :-כל  "יחידת איסוף אזורית"  מיועדת לפעול ב"אזור .ד

  שעות בשבועיים(  עם  142שעות בשבוע ,  72שעות ביום =  X 6יום  12*  שבועיים )

 .D2Dהנייחות ,ולאחר מכן, באותו אזור, שבועיים נוספים עם התחנות הניידות/-היחידות    

 פעולה, במסגרת -אזורי 5 -כל "יחידת איסוף אזורית" מיועדת לפעול ב – במהלך רבעון •
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מחזורי פעולה(  5 -"יחידות איסוף אזוריות" )ב 25מחוז שלה.   בסה"כ, ברבעון, בכל המדינה, יופעלו ה

 -וטיפול בשטח בו מצויים כ אזורי פעולה יכוסו במהלך הרבעון, 125,סה"כ : 

 אלף ערכות ברבעון(. 2,500  -)וצפי לאיסוף כאלף תושב,   3,440

 

 - משמעויות ארגוניות.  3

 איסוף אזוריות" לפי צרכי המחוזות השונים :-חלוקת "יחידות .א

 פקמ"ז  -ו       דרום        ד   ן       המרכז      חיפה      הצפון       סה"כ                         

 יח' איסוף

 4                4            5           6            4            4=           27אזורית   :      

.................................................................................................................... 

 18              19          23         28          18          19=      125נייחות:  -תחנות

 18              19          23         28          18          19=      125תחנות ניידות:   

--------------------------------------------------------------------------------------.. 

 איסוף אזוריות".-"יחידות 27ת וגמישות פעולה, יופעלו כדי לאפשר נוחיו -הערות 

 תחנות. 4נייחות/ניידות וחלק עם -תחנות 5כתוצאה, תהיינה כמה יח' איסוף אזוריות עם             

 הנייחות/הניידות.-החישובים של צפי וביצוע האיסוף, ייעשו תמיד לפי מספר התחנות -

 

    

 , יהיו : D2D-הנייחות / הניידות-בתחנות .ב

 אנשי עמדות )אחד מהם אחראי( 4  -בתחנות הנייחות  •

 איש ביטחון. 1  -                            

 ראש צוות D2D  -  1בתחנות הניידות/ •

  -עוזרים  )לרוב, ייעזרו בכ"א מסייע, כמו "צופים", תנועות  2  -                             

 נוער וכדו'(.                                 

 ………… נהגים::………; רכב    -                             

 בכל "יחידת איסוף אזורית"  יהיו : .ג

 רכב  )מושכר או שימוש ברכב פרטי, תשלום לפי ק"מ(.  1מנהל ועוזר  +   -( מטה היח' 1

 )פירוט בסעיף ב' לעיל(.  4או    D2D   -  5-( תחנות נייחות/ניידות2           

 ( רכב לשינוע  מהתחנות הנייחות/הניידות, יגיע ב"קריאה"  ממרכז האיסוף המחוזי.3           

 בכל מחוז יהיו : .ד

 מנהל המחוז  -מטה המחוז  (1

 מנהל איסוף  -                                       

 מנהל מנהלה )כ"א, לוגיסטיקה( -                                        

 מזכירה. -                                        

 )מושכר או שימוש ברכב פרטי, תשלום לפי ק"מ(.  לי רכבכ 2  -                                        

 יל.אזוריות,  כמפורט לע-יחידות איסוף 6עד  4 (2

 המיון  –מנוהלים ע"י אגף השינוע  -איסוף אזוריים , -מרכזי 2בכל מחוז יהיו    -הערה: (3

 והאחסון.                   

 הנייחות ייעשה "במשיכה" למרכזי -רכב לאיסוף ושינוע הערכות מהתחנות  -               

 המיון והאחסון, בתאום עם מטה המחוז.-ועהאיסוף במחוז, ע"י אגף השינ                                   
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 : טבלת ריכוז כ"א ורכב.  4

  ה   ע   ר   ו   ת     סה"כ רכב     סה"כ כ"א    מס. יח'   רכב     כ " א        ה  י  ח  י  ד  ה     

 * רכב שכור או                                                                              -:מטה המחוז     

 פרטי לפי ק"מ.                                               6*        1         1       -מנהל  המחוז         

 * 1         1       -מנהל  איסוף         

  1       -מנהל מנהלה         

  1        -מזכירה               

 ( *12)          (24)          (6)       (2)       (4)סיכום ביניים(              

 מטה יח' איסוף      

                        -אזורית :      

 *  1          1מנהל היחידה                

 1ע' המנהל                     

 1מזכירה                        

 (*25)          (75)      (    25)      (1)       (3))סיכום ביניים(             

 נייחות                      -תחנות       

 ^ אחד מהם אחראי                       500           125^                  4אנשי עמדות                  

  125              -"-                    1איש ביטחון                  

 ( 625)         (125)                 (5)סיכום ביניים(      )       

 רכב לפי הקצאה+                                                                            D2Dניידות/-תחנות        

 125           125                    1ראש צוות                     

 250            -"-                     2עוזרים                         

 (475)         (125)                 (3)ביניים(     -)סיכום        

        ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 * 37         1,200סה"כ :                                                               

         ............................................................................................................................. .... 

 האמור לעיל איננו כולל אמצעים נוספים/אחרים ,אשר היחידות השונות יזדקקו להם  הערה :         

 תקן מיוחד(. -שצריך יהיה להכין עבורם  -ב, טלפונים, אביזרים וציוד שונה, )מחשו                     

 

 

 

 סכמת תפעול בשטח : .5

 

-איסוף  מחוזיות, תחנות-מטה המחוז, יחידות  -המחוז יהיה אחראי להפעלת יחידותיו בלבד, דהיינו  .א

 נייחות / תחנות ניידות. הכנה לשינוע.

 

 ואחסנה.-מיון-אך יהיו באחריות אגף שינוע בשטח המחוז, 2יהיו  –מרכזי איסוף/מיון  .ב

 

הערכות ישונעו מהתחנות השונות, "במשיכה", בתאום עם מטות המחוז, אל מרכז האיסוף האזורי,  .ג

 שיהיה כאמור בשטח המחוז, אך לא בשליטתו.

 

 -יהיה אחראי ל  -האחסנה,-המיון-אגף השינוע .ד

 בכל הארץ. -בכל מחוז(, 2*  מרכזי האיסוף/המיון האזורים )יהיו 

 ארוך טווח; –*  מחסני אחסון 

 *  שינוע, הערכות,  מהתחנות השונות בכל הארץ למחסנים האזוריים )במשיכה(.

 *  למיון הערכות במחסנים האזוריים.

 מחסני פקע"ר/מפעל משק/מחסו אחסון ארוך טווח. -* לשינוע הערכות, לפי הצורך ל
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                                             מבנה  ארגוני   -פע"מ   
 א(850-04)                                     

                                     

                                                                                                                 פע"מ –מנהלת 

                                    מנהל הפרויקטהסברה                                             *   –פרסום 

                                   *  ראה המטה                                             .    ודוברות     . 
                                                                                                                 *  יועץ תפעול וארגון

                                                                                                                 מטה מקצועיות וניתוח מערכות                               *  יועץ שיט

                                                                                                                 *  עוזר / תאום ומבצעים                                       *  כלכלן         

                                                           *  )שירותים טכניים(                                                                                                      

                                                                                *  יועץ משפטי   )+(                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                     *  יועץ ביטוח    )+(                                                                                                                                                                                                               

 מומחה לערכות מגן                                                                      *                                                                                                       

                                        גמלאי+        קישור לפקע"רצין ק *                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

  

        אגף שינוע, מיון                     גיוס כ"א והדרכה                    אגף  האיסוף                    ניהול כספי              

 תקשוב                                  ואחסנה                                                 

 

   *  מנהל איסוף                         *  מנהל כ"א                                *  מנהל האגף                                                                                   

 *  אחראי למחשוב         

                                                   *  עוזר לתאום                        *  ע' מנהל והדרכה                        עוזר לתאום   *                                                   

 *  אחראי לתקשורת                                                                                                

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                     *  אחראי למרכז מיידע                                                                                                

                                                                                                                                                                                                         

                     מרכז מיידע   --          מחסנים אזוריים            ---)*(      מחוזות  6 --                       

 מחסנים לאחסנה ארוכה   ---                                                  

 אמצעי שינוע   --- 

 מיון ואריזה    --- 

*  *  * 

 ניידות -אפשרויות להפעלת תחנות  * 

 -. כללי1

 תושב במחוזות השונים. יש מספר רב של ישובים   1,000עד  500בחנתי מספר היישובים עם  .א

 כאלה במחוזות, פחות במחוז דן. 

 איש, ללא רכב.  הרכב יחושב לפי הסעות שהוא מבצע ולא  3ניידות )של -באם  נפעיל תחנות .ב

 לפי רכב הניתן ליום שלם(,  ביישובים לעיל, ניווכח כי בעלות יחסית נמוכה ,נשיג תוצאות טובות       

 ניידת.-יותר בהשוואה לתוצאות בתחנה          

  -. הנחות מוצא 2

  750 –תושב )בממוצע  1000 -ל 500כל תחנה ניידת תעסוק עם יישוב אחד ביום, המונה בין א.       

 בלבד. 50%תושב ליישוב(.  אחוז ההצלחה יחושב לפי        

 עבודה/יישובים,-ימי 80(.  ברבעון, לפי X 0.5 750ערכות   ) 375 –ב.   מיישוב אחד ליום , יאספו 

 ערכות מכל תחנת ניידת כנ"ל.  30,000נקבל יכולת איסוף של       

                                                    ערכות.  120,000( = X 4אלף  30ניידות  ,כל הרבעון, ויאסוף  )-תחנות 4כל מחוז יפעיל ג.   

 ערכות  לרבעון. 720,000( = X 120,000 6מחוזות יאספו  )  ד. 

 -עלויות .  3

 יום ברבעון. X 80ניידות -תחנות X   24שעות(, בכל תחנה  6-8איש ליום עבודה ) 3א.      

  1-2הובלות ברבעון   )של  1,920תחנות =   X 24ימי הובלה  80ב.  רכב יחושב רק לפי הובלה :      

 שעות הובלה ליום בלבד, ולא לפי רכב ליום עבודה(.           

   הניידות, עם אפשרות לשלבה    -ע כי אפשרות זו תחושב במיוחד כאלטרנטיבה לאיסוף של התחנותמצי –. סיכום 4

 ה.ש.       הניידות(.-וליישמה בשיטת האיסוף שלכם/שלנו  )ע"ח שיטות אחרות של התחנות    
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 (04לאוג'  26)עד          חומר שהוצא ע"י הרצל שפיר - פע"מ*  

 

 

  ..     ה     ע     ר    ו     ת      .       ה       נ      ו      ש      א                    תאריך      ס י מ ו כ י ן     

 

.          המכרז לאיסוף ואחסנת ערכות מגן                 ליצירת שפה משותפת, כולל שלבי העבודה 8.8     810-04.  1 

 העיקריים.

 סיכום אצל חן למדן. הוצג             1סיכום מס.  –צוות ניהול  –המכרז            -"-     812-04.  2  

 אוג'. 10 -. נקבעה פ"ע ל810-04מסמך 

   ....................................................................................................................................... 

 סיכום פ"ע והנחיות להמשך                   2צוות ניהול סיכום מס. -.       פע"מ10.8      815-04.  3    

 אוג.' 15 -ומטלות לפ"ע הבא ב                                                                                                

 ב.ל.מ.                       הנושאים לביצוע בלו"ז נתון. -נה להמע –.       פע"מ 15.8      820-04.  4    

 UPSסיכומי ביניים להצגת             3סיכום מס. –צוות ניהול  –פע"מ          -"-       821-04.   5   

 הטלת משימות להכנת המענה.                                                                                                  

    .................................................................................................................................  ..... 

 .       תאום עמ"ט להגשת המענה למכרז            מסמך עזר לעמ"ט17.8     825-04.   6    

 הערות/הארות למסמך                UPSבחינה/הערות לקונספט של           -"-      827-04.   7     

 לנושא האיסוף. UPSהראשוני של                                                                                             

 ניהול פע"מ )טיוטה ראשונה(           הצעה למבנה הארגוני של פע"מ         18.8     826-04.   8    

 אוג'                   הפנייה למסמכים ונושאים לדיון 22 -נושאים לפ"ע           -"-      830-04.   9    

 אוג'(. 30ליאור יצא לחופשה עד  -22.8: לא יצא סיכום לפ"ע של הערה)                                     

   ...................................................................................................................................... 

 אר.והד-פרסום ושת"פ אפשרי עם שרות-סיכומי פ"ע בנושא ההסברה         19.8    831-04.  10    

 עדכונים/נתונים בנושא פע"מ            ע"ב חומר נוסף שהתקבל מפקע"ר.          -"-     832-04.  11    

 הצעות. כולל UPSבחינה וניתוח שיטת האסוף               של הצעת        21.8     840-04.  12    

 לשיפור השיטה, רעיונות לבחינה ויישום. 

    ...................................................................................................................................... 

 (.840-04שך למסמך: השלמה        )המ-בחינה וניתוח שיטת האסוף        -"-       841-04.  13    

 בקשה לדחיית הגשת המכרז          בעקבות כתבות ב"מעריב" ו"ידיעות".      22.8      841-04.  14    

 (.UPSהערות להצעה  הניהולית                   )כפי שהוכנה ע"י       22.8      843-04.  15    

    ............................................ .......................................................................................... 

 א(840-04 -א' למבנה הארגוני                   )המבנה הארגוני-נספח      23.8      850-04.  16    

 (.850-04א': -ח     )נספחמפרט מערך האסוף ביחידות השט                                         

 ים בלו"ז נתון.יעקר -נושאים לבחינה/דיון/סיכום במטרה לרכז הפעילות לנושאים -פע"מ      25.8      851-04.  17  

    ...................................................................................................................................... 

 ניידות        בהמשך לפ"ע עם דן ואנשיו.-אפשרויות להפעלת תחנות        -"-          854-04.  18    

 בחינה משפטית         בעיות עקרוניות הקשורות לאסוף  –מכרז פע"מ       26.8          855-04. 19    

 הערכות וקביעת מחירן.                                                                                             

     ............................................................ .......................................................................... 
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 הנדון: עדכונים/נתונים בנושאי פע"מ                            

 
 התקבלו וחולקו היום, לגורמים השונים , נתונים ועדכונים הקשורים לחומר של פקע"ר.

 עיקרי דברים מהחומר האמור  :לב וסיוע, -להלן, לצורך מתן תשומת

 

 נמסרו נתונים בנושאים הבאים:  -.  תהליכים הנתמכים במערכי המחשב בפקע"ר 1

 ערכות המחשובזרימת מיידע במ •

 המסוף.פרטי  •

 בתהליך איסוף ערכות; -הפריטים במערכת :  •

 בתהליך ניהול מלאי ומיון ערכות. -                                 

 

 

 

 - מנהלת רע"ם בנושא התנהגות אוכלוסייה .  נתוני2

 

 מסקנות עיקריות(-משמעויות-:  )להלן נתונים .  זימון אוכלוסייה באמצעות גלויות דוארא     

 

 .18%-17%מתוך המוזמנים הגיעו לתחנות רק  (1

 מגן.-מסרו כי  יש להם ערכות 98% -ל 92%בין  (2

 .15% –,  רדיו 18% –,  עיתון 25% –הפרסומת היותר אפקטיבית : טלוויזיה  (3

)באוכלוסיות השונות( מסרו כי לא קבלו את גלויות הזימון  )הערה: יש להטיל ספק באמינות   72%עד  50% (4

 לא קבלו הגלויות(.  30-40%נתון זה. סביר להניח כי   % 

 פתרונות אפשריים להגדלת ההיענות של הציבור )כפי שהציבור מביע(: (5

 הציבור(;* שליח )ללא תשלום ע"י 

 ₪(; 10 –* שליח )תמורת תשלום              

 ₪(; 30 –* שליח )תמורת תשלום              

 שעות ביממה; 18* תחנת האיסוף שתהיה פתוחה              

 שעות ביממה. 8שבוע שלם,     -"-                -"-*                     

 ות רבה לאוכלוסייה באזור; עם נגיש  -* מיקום התחנה              

 בשפתם. –* פניות לעולים              

 

 

   -עמדות הציבור בנושאים הקשורים לשע"ח  –סקר ב.  

 

 תומך באיסוף ערכות המגן , שיקומן וחלוקתן בשע"ח. 81%(  1             

 )אפשרות לנצל נתון זה במבצע הפרסומת/ההסברה(.                  

 המתנגדים להחזרת ערכות המגן : טרחה ואמצעים מיותרים;  לא סומכים שהערכות 15%(  2             

 תהיינה זמינות בשע"ח  )גם נתון זה ניתן לנצלו, בשיטה אחרת, במבצע הפרסום/ההסברה(.                  

 -המגורים; החזר בבתי מוסרים כי יחזירו ערכות המגן לתחנות האיסוף באזור 77%(  3             

 .75% –;  מסירה לשליח 59% –;  לרשתות שיווק 73% –ספר/גנים                   

 

 

 –. חברות שונות המציעות מקומות אחסון 3

 )שווה/כדאי לבחון, טלפונית במה מדובר, ובעיקר העלות/המחיר. אח"כ להחליט באם להמשיך(     

 תש"נ : –תשתיות נפט ואנרגיה  .א

 .050 – 5990960ע' מנכ"ל , טל'  –ויקטור לוי  אחסון, שמירה ואבטחה של ערכות,מציע 

 דסון :ידואובן ר .ב

 מ"ר. 12,000מבנים  2יעקב, -בזיכרון

 דסון.י;  ראובן דו04 – 8666031
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 החב' לניהול התחנה המרכזית החדשה בת"א : .ג

 מחיר זול במיוחד.  -עשרות אלפי מ"ר לאחסון. מודגש 

 . 03– 6384119אורית פלג,  

 

 בית לומיר. א.ת. הרצליה.  חב' ניהול. שמירה. שכירות. –חב' רמי מלכה  .ד

 . 052 – 514632מ"ר.   1,000 -כ

 

 אזור תעסוקה מודיעין.  שטחי אחסון. –שערי העיר  .ה

 . 08 – 9714005מנכ"ל.   –דורון שולדנפרי       

 

 מ"ר; 30,000 –קבוצת יצחקי. צמוד לקבוץ משמרות  .ו

 כמה אלפי מ"ר במבנים וכן שטחים פתוחים. –לקבוץ גזר צמוד 

 מ"ר. 7,000 –צמוד לפארק התעשייה "תמר" ותחנת הרכבת רחובות 

               

 

 

   

 בברכה,

 

 

  ה.ש.

 

 

 

 

*  *  *  * 


