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 כלליפרק א:  

 מבוא
 עלאחראית ) "משכ"ל"(להלן  משק כללימזון ולהעליונה רשות ה - הכלכלה והתעשייהמשרד  .1

באמצעות המפעלים   כפי שיוגדרו להלן "משק כללי"מוצרי של שרשרת הספקת תיאום 

 .וכו' "עשה זאת בעצמך", רשתות ספקיםמפעלי ייצור, הכוללים :  במשק החיוניים

  ריתוק כ"א ואמצעים.הכרזה על מפעלים חיוניים, באמצעות יובטח וההספקה ייצור ה כושר .2

על מפעלים שהתוצרת שלהם בתחום המשכ"ל, משכ"ל מזון ובנוסף, אחראית רשות עליונה ל .3

 כלכליים בהפעלתם גם בחירום. - יםלייצוא ומפעלים שיש שיקולים חברתימופנית 

ם חיוניים מוצרילה בחירום הספקהפועלת כך ששרשרת בתחום המשכ"ל  משכ"למזון ו רשות .4

 . יהי, על מנת לספק את צרכי האוכלוס(ככל האפשר) תפעל כבשגרה

 ענפי המוצרים / השירותים החיוניים והמפעלים החיוניים בתחום המשק הכללי הם: .5

 היגינה אישית .א

 חיתולים .ב

 מוצרי ניקוי ואחזקת בית .ג

 כלי אוכל חד פעמים .ד

 לשימוש ביתי סוללות .ה

 רשתות "עשה זאת בעצמך" .ו

 מפעלים לייצוא . .ז

 מטרה

, ברגיעהברשות המקומית  משכ"ל מנהל תאלפעולות מקצועי מנחה  מהווה משכ"לקונטרס  .1

למתן במסגרת תא משכ"ל במכלול הלוגיסטיקה של הרשות המקומית לביצוע יעיל של תפקידיו ו

 .בשע"ח משק כלליושירותי  םמוצריהספקת מענה ב

 הגדרות

הכלכלה משרד בבמינהל החרום עודית לשע"ח ירשות י - משכ"למזון והרשות העליונה ל .2

משק כללי המזון ובתחום חיוניים ם ושירותים הספקת מוצרי תיאוםבהעוסקת  והתעשייה

 בשעת חירום.

הפועל מטעם הרשות משכ"ל מזון וההמקצועי בתחום  בעל תפקיד – אזורי  מזון ומשכ"ל  ממונה .3

מהווה איש הקשר בין . ומופקד על הטיפול באזור גיאוגרפי מוגדרמשכ"ל מזון ולהעליונה 

 הרשות המקומית לרשות העליונה למזון ומשכ"ל.

מתמנה ע"י ראש בעל תפקיד ה –ברשות המקומית מכלול לוגיסטיקה ב משכ"למנהל תא  .4

ברשות משק כללי  ושירותים בתחוםם מוצריהספקת לתיאום ואחראי  המקומית הרשות

 בשעת חירום. המקומית
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ים משרדי הממשלה, בתקופה זו מבצעיום יום. חיי ההמצב השוטף בו פועלת המדינה ב – שגרה .5 

, שמטרתן שעת חירוםקראת לשונות  ההכנת פעולות ות המקומייורשו, התייעודיורשויות חירום 

 הגורמים בניהול מצבי החירום.להבטיח מוכנות ומיומנות גבוהה של כלל 

 התרעה קבלתב שתחילתו, חירוםזמן בין מצב שגרה לבין מצב ה פרק – לחירוםמעבר משגרה  .6

משרדי הממשלה, רשויות  יםתקופה זו מבצע ךלהתרחש. במהל עומדה משברי אירוע על כלשהי

לביצוע  יםנעל מנת להיות מוכ אחרונות היערכויות המקומיות תיוהרשו, הייעודיותהחירום 

באירועים בהם לא מתקיימת התרעה  כילציין  יששל המשבר.  התרחשותועם  םהמשימותי

 מצב זה אינו מתקיים בפועל. )אירועי טרור, תאונות ורעידת אדמה(

מואצת לשיפור מוכנות של הגופים בהינתן התרעה לאירוע מלחמתי.  תכנית - "יקר"זמן  תכנית .7

זו, כל גוף משפר את  תכניתשבועות. במסגרת  6שבועות או  3"כ פרק הזמן המוקצב עומד על דב

 "ב. וכיו והצטיידות רכש האצת, ותרגילים הדרכה, אמוכנותו בתחומי בניין הכוח: כ"

  :, מצב חירום הינו)19.12.2007 מיום 43/ב הממשלה החלטת לפי( - "מצב חירום" .8

 רב פעילות המצריכה הממשלה   החליטה עליה אחרת סיבה מכל או התרחשות קיימת בו מצב

  הביטחון שר הנחיית"י עפ או, בעורף משפטי מצב על הכרזה או, בעורף לאומית ברמה תחומית

 :מאלה מאחד לנבוע יכול החירוםמצב  .הפנים לביטחון השר עם ובהתייעצות

 ;מוגבל עימות או כוללת מלחמה .א

 מידע מערכות שיבושעל קונבנציונאלי או בלתי קונבנציונאלי, לרבות  –טרור  פיגוע .ב

 טרור");-(סייבר   לתשתיות נזק או בנפש לסיכון הגורם

 ;וכדומה שיטפון, אדמהרעידת -טבע אסון .ג

 ;מגיפה .ד

 העשוי וכדומה, רדיולוגי  חומר או מסוכן לחומר להתפשטות הגורמת תפעולית תקלה .ה

 .המוני לאסון לגרום

 מהמקרים הבאים:כל אחד  בגלללגרוע מהאמור לעיל, מצב חירום יבוא גם  מבלי

 על "מצב מיוחד בעורף" כמשמעו  הכרזה ;הממשלה; יסוד חוק לפי מלחמה הכרזת

 חוק הג"א), בכל המדינה או בחלק  –(להלן  1951, התשי"א  האזרחית ההתגוננות בחוק

 אסוןעל "אירוע  הכרזה "א;הג בחוק כהגדרתן" התקפה"שעת  או" קרבות"תקופת  ;ממנה

פקודת -(להלן 1971-"אהתשל,  ]חדש[נוסח    המשטרה בפקודת כהגדרתו" המוני

 ;1959     -"טהתשי, המים לחוקא 18 בסעיף כהגדרתה במים פגיעה אירוע על);הכרזה המשטרה

 שבמהלכו, החירום מצבפרק זמן שתחילתו מיד עם סיום  – החירום מצב סיום / שיקום .9

הפיזית  לפגיעה, במשק שנגרםתתבצענה פעולות שיקום בעוצמות שונות כנובע מהנזק הפיזי 

 המשק ים. במהלך תקופת השיקום מתחילהתקופהבמהלך  לתושבים מהשנגר תו/או הנפשי

להחזרה מהירה של  הגופים יפעלוהמקומית לחזור בהדרגה לפעול כבשגרה.  כשאיפה,  הרשותו

 שגרת החיים בדגש על מערכות חיוניות.  

שפונתה מביתה בהחלטת גורמים מוסמכים (ממשלת ישראל,  אוכלוסייה – מפונה יהיאוכלוס .10

 .עליונה"ח פס רשות"י עבקליטה מענה  ומקבלתפקע"ר וכו') 



 
 

5 

שהחליטה על דעת עצמה לעזוב את מקום ישובה ולעבור  אוכלוסייה –מתפנה  אוכלוסייה .11 

 שלא לאזורים אדמה ברעידת הרעש ממוקד, לאזור אחר. במתאר מלחמה לאזור המאוים פחות

 .'וכו פגעונ

לתושבי הרשות מערך שירותים אשר הרשות המקומית חייבת לספק  – מוניציפלייםשירותים  .12

ענייני השווקים והכנת השירותים כוללים בין היתר:  .וחירום בשגרה 1בהתאם לחוק המקומית

ענייני תברואה, בריאות  , ענייני שחיטת בהמות לצריכת אדם ,מאכלים ומשקאות לצריכת אדם

עניני בניינים, , עניני הרחובותחינוך (פורמאלי ולא פורמאלי) רווחה, מים, ביוב, , הציבור ונוחותו

ענייני , תאורת רחוב, שפ"ע, תכנון (ועדה מקומית), פינוי אשפה, פיקוח (חוקי עזר מקומיים)

 .ועוד חיים אחרים-כלבים ובעלי, ענייני מודעות, מלונות, תיאטרונים, מלאכות מסוכנות

המשמש לתיאור מצבים בהם לא מתקיימת הנחת היסוד לפיה כוחות  כלכלהמונח ב -כשל שוק  .13

ביותר  יעילהיובילו בהכרח להקצאת המשאבים ה ההיצע והביקושהשוק עצמם ומנגנוני 

צורך להתערב במקרים כאלה, ובאיזה כך שנוצר המיטבית של מוצרים ושירותים. ולאספקה 

 אופן.

 

 

 

                                              
 א לפקודת העיריות248סעיף  1

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%A2_%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA
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 משכ"ל מזון ופרק ב: הרשות העליונה ל 
 כללי

 להיערכותאחראית  הכלכלה והתעשייהבמשרד במינהל החירום  משכ"למזון והרשות העליונה ל .1

תיאום , לצרכי מתרחשתכשזו ותפעולו  שעת חירוםלקראת המשק הכללי ענף ענף המזון ו

 .לכלל האוכלוסייה שבמדינה משק כללי חיונייםמזון ומוצרי של  אספקה

האחראיים באזורים גיאוגרפיים  למזון ומשכ"ל אזורייםממוני מפעילה שכ"ל ממזון ורשות  .2

 זות רח"ל.ובתיאום עם מחמטעמה שונים בארץ למימוש משימותיה, אשר אלו פועלים 

 בשגרה משכ"למזון ורשות מטה ופעילות משימות 
 .בתיאום עם רח"ל תרגיליםהשתלבות ב, נהלים, וברמה הארצית הכנת תכניות עבודה .1

ם הספקת מוצריבמפעלים חיוניים ורשויות מקומיות למוכנות ל יקורתהגדרת עקרונות לביצוע ב .2

 .משק כלליהמזון ו בתחום חיונייםושירותים 

במפעלים החיוניים  משק כלליומזון עבור מוצרים ושירותים חיוניים של להוות מרכז נתונים  .3

 .בתחום זה

מנת להבטיח אספקה  שעת חירום על הנחיית המפעלים החיוניים לתכנון הצעדים הדרושים ל .4

 .משכ"ל מזון וסדורה של מוצרי 

על מפעלים חיוניים  נקיטת הפעולות הנדרשות אל מול הגורמים המוסמכים לצורך הכרזה .5

  .אלוהמייצרים או מייבאים מוצרים 

 שע"ח.ללפעולה  משכ"למזון והמטה הארצי ללהכין את מרכז ההפעלה  .6

 .האזוריים "למשכמזון ו יממונל מקצועי מנחה כגורם לשמש .7

 .הארצית ברמהכנסים וביצוע הדרכות  עריכת .8
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 פעילות של מטה רשות מזון ומשכ"ל בחירוםמשימות ו 
 משכ"ל האזוריים.המזון וה יממונלביצוע תכנית "זמן יקר "  ומתן הנחיות  .1

על המשך , נחיות בנושאי התגוננות ומיגון אשר ניתנו מפיקוד העורףהניתוח המשמעויות ה .2

הרציפות התפקודית של אספקת מוצרים ושירותים לאוכלוסייה ובמידת הצורך פנייה לגורמים 

 המוסמכים (פיקוד העורף ורח"ל) לחריגה מהנחיות אלו.

 משכ"ל האזוריים לפעילות בהתאם למצב החירום.המזון וה יממונלמקצועיות  ההנחיי .3

 הוק") חריגה בשעת חירום על הכרזת מפעל חיוני חדש. –ד א(" םמפעלים חיוניי תהמלצה לוועד .4

 בשעת חירום.השתתפות בוועדה לשחרור אנשי מפתח חיוניים (ולת"ם) במפעלים חיוניים  .5

שמירה על קשר רציף עם הנהלות ופתיחת מכלול מקצועי של הרשות העליונה למזון ומשכ"ל  .6

ספקי חומר גלם למזון , מזון ומשכ"למפעלי ייצור ו/או יבואני , ראשיות של רשתות שיווק

 נתינתתמונת המצב ו קבלת  .האזורייםמזון ומשכ"ל  ממוניוהמוגדרים כמפעלים חיוניים 

 .פתרונות לבעיות שהם מעלים נוכח מצב החירום

רשויות ייעודיות וגורמים אופרטיביים  /(לרבות תקשורת ואנרגיה) תיאום מול משרדי ממשלה .7

ת אספקת מוצרי המזון והמשכ"ל של המפעלים החיוניים (להלן "כשל לסייע במקרה כשל ליכולו

 שוק").

משרדיים ברמה הלאומית על מנת -ו/או פורומים בין העליונה) וועדת המל"חומ"ע (השתתפות ב .8

  ברמה הלאומית. להציג בפניהם את תמונת המצב ואת הצרכים העולים בתחום המזון והמשכ"ל

יחד עם מפעלי ייצור/יבואני הבט"פ (המשרד לביטחון פנים)ומשרד הביטחון \תיאום מול צה"ל .9

 מזון לגבי תכנון וארגון הספקת מזון בסיסי לצרכי מערכת הביטחון.

חומרי גלם למפעלי ייצור ואספקת קבלת החלטות על מתן עדיפות באספקת מוצרי מזון ומשכ"ל  .10

עלי ייצור/ יבואנים מול מפ המשרד ע"פ אזורים בארץ בהתאם לתמונת המצב  ותיאום ההנחיות

 .ורשתות השיווק בהתאם לצורך

מתן מענה לפניות של הציבור הקשורות לנסיבות מצב החירום בנושאי מזון ומשכ"ל (באמצעות  .11

הודעות לתקשורת באמצעי מדיה שונים  פרסום, )של משרד הכלכלה מוקד פניות הציבור

המזון ומוצרי משכ"ל קיומיים וחיוניים ) לגבי התנהלות משק משרד הכלכלה(באמצעות דוברות 

 .לאור נסיבות מצב החירום

שמירה על קשר רציף עם הנהלות של ספקים המחזיקים את מלאי מזון החירום האסטרטגיים  .12

  .עבור משרד הכלכלה והעברת סטטוס מלאי המזון לגורמים הרלוונטיים במשרד ומחוץ למשרד

 אל מול המצב הקיים על מנת לאתר כשלי אספקה  ומשכ"למזון מוצרי מיפוי רמות  הביקושים ל .13

 .גיבוש המלצות לפתיחת מלאי אסטרטגי לאור נסיבות החירום .14

עם הגורמים הרלוונטיים במשרד, העברת הנחיות במידה והוחלט על כך תיאום פתיחת המלאים  .15

   והמפעלים החיוניים. לספקים המחזיקים את המלאים הנ"ל ותיאום עם רשתות השיווק

תמונת מצב על בסיס כל מקורות המידע והכנתו להצגה לביצוע הערכות מצב לגבי משק  עיבוד .16

 .המזון והמשכ"ל בהתאם לתפיסת השליטה של משרד הכלכלה והתעשייה
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 בשגרה יםאזוריהמשכ"ל המזון והממוני משימות ופעילות  

משק  בתחום חיונייםם ושירותים הספקת מוצריתיאום וביקורת מוכנות המפעלים החיוניים ל .1

 .כללי באמצעות ביצוע ביקורות במפעלים החיוניים

מפעלים נוספים או ספקי מוצרים חיוניים בתחום משק כללי על מנת להמליץ על הכרזתם  איתור .2

 כמפעלים חיוניים.

 חבר בוועדת מל"ח המחוזית של רח"ל. .3

משכ"ל  מנהל תאפעילות  של ולהשתלבות, באמצעות וועדת המל"ח המחוזית, בביקורת ותרג .4

 ברשות המקומית.

 משק כללי בתחום ומפעלים חיוניים ם ושירותיםמוצריהספקת מרכז נתונים בתחום  להוות .5

 .עליו הוא אחראי הגיאוגרפיבאזור 

ע"י המפעלים  כללי הספקת מוצרי משק לתאםלרבות תכנון הצעדים הדרושים על מנת  היערכות .6

 .שיווקהחיוניים לרשתות 
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 בחירוםאזורי משכ"ל מזון ו ממונהפעילות של משימות ו 
 ביצוע תכנית "זמן יקר" במקרה והוכרז על הפעלת התוכנית. .1

 .פתיחה של מוקד אזורי בנושא מזון ומשכ"ל ואיושו בהתאם למצב החירום .2

יבואני שלוחות מפעלי ייצור ו/או , שמירה על קשר רציף עם הנהלות סניפים של רשתות שיווק .3

עליו הוא אחראי והמוגדרים כמפעלים חיוניים הגאוגרפי  מזון ומשכ"ל הנמצאים בתחום האזור

 .ולתת להם פתרונות לבעיות שעולות נוכח מצב החירום שבאחריותו 

 ,שמירה על קשר רציף עם תאי מזון ומשכ"ל במכלולי הלוגיסטיקה של הרשויות המקומיות .4

מנת לקבל מהם תמונת מצב של הצרכים העולים  על הנמצאים באזור עליו הוא אחראי

מהרשויות המקומיות, מחד  ולהעביר באמצעותם מדיניות ומסרים בנושא מזון ומשכ"ל נוכח 

 .מצב החירום מאידך

 והעברתגיבוש תמונת מצב והערכת מצב של משק המזון והמשכ"ל באזור עליו הוא אחראי  .5

לתפיסת השליטה של משרד הכלכלה בהתאם רשות עליונה למזון ומשכ"ל מטה ל המידע

 .והתעשייה

תיאום מול מחוזות של משרדי ממשלה/ רשויות ייעודיות וגורמים אופרטיביים מחוזיים  .6

  .לסייע במקרה כשל של אספקת מוצרי מזון ומשכ"לבהתאמה לתחום האזור עליו הוא אחראי 

בועדת אי. להציג השתתפות בוועדות המל"ח המחוזיות בהתאמה לתחום האזור עליו הוא אחר .7

את תמונת המצב ואת הצרכים העולים מהרשויות המקומיות ומפעלים  המל"ח המחוזית

  .חיוניים בתחום המזון והמשכ"ל

אספקת חומרי גלם ואספקת מזון ומוצרי משכ"ל  בענייןהמלצה לרשות העליונה למזון ומשכ"ל  .8

  .לאזורים מסוימים בהתאם לתמונת המצבלשלוחות מפעלי ייצור 

אספקת חומרי גלם וביעת סדר עדיפויות (בהתאם לסמכותו) לאספקת מוצרי מזון ומשכ"ל ק .9

 .לאזורים מסוימים ותיאום עם סניפי רשתות השיווק באזורים אלולשלוחות מפעלי ייצור 

על פגיעה במפעלים חיוניים וצרכים של רשויות מקומיות בנושא מזון ומשכ"ל גיבוש תמונת מצב  .10

והעברתה לרשות העליונה ע"פ הערכת המפעל רכת זמן השיקום שלהם של מזון ומשכ"ל והע

 .למזון ומשכ"ל

העברת מדיניות הרציפות התפקודית בתחום המשכ"ל למפעלים החיוניים והרשויות המקומיות  .11

 משכ"ל.מזון ובהתאם למדיניות מטה הרשות העליונה ל

למפעלים החיוניים ואחראי משכ"ל ברשויות המקומיות   הנחיות מקצועיות בתחום המשכ"ל .12

 משכ"ל.מזון ולפעילות בהתאם לנסיבות החירום ומדיניות מטה הרשות העליונה ל
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 ברשות המקומיתמכלול הלוגסטיקה במשכ"ל  מנהל תא: גפרק  
 כללי

 לתושביה.בשעת חירום, כבשגרה, הרשות המקומית מהווה גורם חשוב בהספקת שירותים  .1

ברשות המקומית פועלת ועדת מל"ח מקומית האחראית על תכנון, ארגון ותפעול השירותים  .2

 מטה החירום הרשותי מוציא לפועל את החלטות ועדת המל"ח המקומית. העירוניים לתושביה.

מציג את צורכי הרשות מנהל תא משכ"ל הינו חלק ממכלול לוגיסטיקה במטה החירום הרשותי,  .3

ירותים בתחום משק כללי ושיבושים בהספקתם, מסייע להספקת מוצרים במוצרים ובש

ומהווה איש הקשר בין הרשות המקומית  , מפקח על תקינות השוקושירותים אלו לאוכלוסייה

 .   הכלכלה והתעשייהמשרד  האזורייםמזון ומשכ"ל  ממונימשכ"ל באמצעות מזון וובין רשות 

"י ראש הרשות ואחראי להבטיח הספקת מוצרים משכ"ל ברשות המקומית מתמנה עמנהל תא  .4

 בשעת חירום. ברשות המקומיתושירותים חיוניים בתחום משק כללי לתושבים 
 

 משכ"ל ברשות המקומית מנהל תאתפקידי 
 :שגרהבזמן משכ"ל ברשות המקומית מנהל תא של  תפקידיו העיקריים .1

(מבנה תיק תכנון ראה  בשע"ח בתחום המשכ"ללערוך ולהכין את תיק התכנון המקומי  .א

 .)'נספח ב

לאוכלוסייה המקומית,  מוצרי משק כללילרכז מידע ונתונים בתחום הספקת  .ב

 האו סביבת לרשותלאוכלוסייה המפונה לרשות המקומית ולאוכלוסייה המתפנה 

 ):'(רשימת מוצרים ושירותים בתחום משק כללי ראה נספח ג

אשר וספקי שירותים  מוצרי משק כלליסיטונאי וקמעונאי  לרכז מידע ולהכיר את )1

 בדגש על רשתות השיווק שברשות. שיון הפעלה.יהרשות המקומית מוציאה להם ר

צרי מוהספקת המשך  לתכנןבהעדר קמעונאים (כגון במוא"ז) על הרשות המקומית  )2

 , בהסתמך על הקיים בישובים סמוכים.מתפנה אוכלוסייהבעבור  משק כללי

(ראה נספח  ברשותם המייצרים מוצרי משק כללי מפעליהלרכז מידע ולהכיר את  )3

 .ג')

ק כללי ברשויות הסמוכות, לצורך עזרה הדדית שלרכז מידע ולהכיר את נציגי מ )4

 בשע"ח.

חיוניים  מוצרי משק כלליברשות האוכלוסייה,  ,דרך קבעימצאו ש  להמליץ על כך )5

, מומלץ לתקופה של כשבוע ,למקרה של קשיים בהספקהבהתאם לרשימה, 

 .')ראה נספח ג( באמצעות פרסום לאזרח

 תקבלל הכלכלה והתעשייהמשרד  האזורי שלמזון ומשכ"ל  ממונהלקיים קשר עם  .ג

מוצרי משק כללי הנחיות והוראות מקצועיות בתחומי התכנון והארגון של הספקת 

דרכי ההתקשרות עם רכז מזון ומשכ"ל רוט יפ(, ולהיעזר בו בעת הצורך לרשתות השיווק

 ).', ראה נספח אהכלכלה והתעשייהמשרד האזורי ב
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 ' להלןהמשכ"ל ברשות המקומית בהתאם לנספח ההיערכות למוכנות כשירות של תחום  .ד 

במסגרת ביקורות של רח"ל ופיקוד המגדיר את סעיפי המכונות לכשירות אשר יבוקרו 

  .מזון ןמשכ"ל האזורי ממונהע"י העורף 

 :במעבר משגרה לחירוםמשכ"ל ברשות המקומית  מנהל תא של  תפקידיו העיקריים .2

 לבצע את תכנית " זמן יקר" במידה והופעלה. .א
 פרטים נדרשים.בתיק התכנון שברשותו, כדי להשלים או לעדכן, לפי הצורך  לבדוק את .ב
 עזרי המטה לשע"ח. לעדכןלהשלים ו .ג

  :בזמן חירוםהמקומית  ברשות משכ"ל מנהל תאשל  תפקידיו העיקריים .3

 לצורך.וגורמים נוספים בהתאם  האזורימזון ומשכ"ל  ממונהליצור קשר עם  .א

 תיק התכנון שברשותו, כדי להשלים או לעדכן, פרטים נדרשים. את לבדוק .ב

 עזרי המטה לשע"ח. להשלים ולעדכן את .ג

 להכין רשימת תורנויות וצוותי פיקוח לעבודה במשמרות. .ד

 .ברשות המקומיתבשע"ח  למוצרי משק כללילוודא פתיחת החנויות  .ה

לאתר לגבש תמונת מצב הנוגעת לפתיחת חנויות ורשתות השיווק של מוצרי משכ"ל,  .ו

 ולנסות לסייע לפתרונן.ם בהספקתבעיות 

להבטיח הספקת שירותים מוניציפאליים למפעלים חיוניים לייצוא או שהוכרזו  .ז

 כלכליים.-משיקולים חברתיים

תונים בקו העימות בישובים הניתאם עם הגורמים המוסמכים ברשות המקומית לפעול  .ח

  חיוניים לאוכלוסייה. כללי משק וצריככל שיידרש, לחלוקת מ

משק כללי ברשות  בתחוםעל תמונת מצב האזורי מזון ומשכ"ל  ממונהלעדכן את  .ט

היומי ידגיש עדכון ה, עפ"י שעון הפעילות. יהיה יומי העדכון (ראה נספח ד'). המקומית

 את הפרטים העיקרים כלהלן:

, לפתורשהדרג המקומי מתקשה במוצרי משק כללי עיות מקומיות קריטיות ב )1

  :כגון

 .חיוני במוצר משק כללימחסור  )א
 .בהלת אגירה בממדים המסכנים את ההספקה החופשית )ב
 מחירים. העלאת / הפקעת )ג

(אשר הוא  מוצרי משק כלליעל מצב הספקת את מנהל המכלול לוגיסטיקה לעדכן  )2

 . האזוריומשכ"ל מזון  ממונהלו )המקומית המל"ח תלוועדמדווח 
 הנוהל אישור

 משרד  הכלכלה והתעשייה                                                           רשות חירום לאומית      

      _______________                                                         _______________ 

 גבי בר                                                                              ______    _______     
 ר' מנהל חירום                                          סגן בכיר למל"ח בשע"ח  

      _______________                                                       _______________ 
 תאריך                                                     תאריך                 
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 ניספחים
 האזורייםי מזון ומשכ"ל ממונפרטי התקשרות ל :'נספח א

 

 כתובת אזור
 שם 

מזון  ממונה
 אזורי ומשכ"ל

 נייד דואר אלקטרוני פקס טלפון

 ירושלים
 ואיו"ש

בנק רח' 
 – 5ישראל 

 1בניין ג'נרי 
 ירושלים

 Mazal.Nachum@economy.gov.il 050-6240292 02-6662932 02-6662519  מזל נחום

ת"א 
 והמרכז

 53דרך שלמה 
-153-50  03-7347005 קורלנדמזל  ת"א

6240588 Mazal.kurland@economy.gov.il 050-6240588 

 חיפה
 והצפון

  15 ים -פל
 Eli.tamir@economy.gov.il 050-6240702 04-8631022 04-8631020 אליהו תמיר חיפה

 ב"ש
 והדרום

 4התקווה 
 Gadi.ben-ami@economy.gov.il 050-6240781 08-6264760 08-6264793 גדי בן עמי שבע-ארב
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 ברשות מקומיתמשכ"ל  תאועזרי מטה  , אמצעיםתיק תכנון :'נספח ב
 

 כללי

ועזרי  ברשות מקומית להכין תיק תכנון משכ"לעל מנת לעמוד במשימותיו בחירום על אחראי  .1

 .מטה שיאפשרו לו לבצע את תפקידו ביעילות

 תיק תכנון
 תיק התכנון יכלול:  .2

 מראש הרשות. משכ"ל למהל תא כתב מינוי  .א

 של בעלי תפקידים חברי וועדת המל"ח המקומית. דף קשר .ב

 .(מסמך זה) משכ"ל כולל קונטרססדר פעולות במעבר משגרה לחירום ("זמן יקר")  .ג

של מנהל  ותפקידו של תא משכ"ל ברשות המקומית ואת תפקידינוהל פנימי המגדיר את  .ד

 .תא המשכ"ל ברשות המקומית

מפעלים רשימת עסקים וו, חנויות ורשתות שיווק המספקות מוצרי משק כללישימת ר .ה

 .)יהשירותהמצרך (שם, כתובת, טלפון,  עסקשיון יאשר הרשות המקומית הוציאה להם ר

 .'ראה טבלה נספח ו

במרחב הרשות ממוקמים ש משכ"למזון ו המפעלים החיוניים שהוכרזו ע"י רשותרשימת  .ו

 .המקומית

ברשויות בהם יש מיעוט בחנויות למוצרי משכ"ל יש להזין רשימה של חנויות ברשויות  .ז

  סמוכות.

  .עזרי מטה .ח
 עזרי מטהאמצעים ו

ברשות המקומית מהווים כלים עבורו לבצע בקרה  משכ"למנהל תא של מטה העזרי האמצעים ו .3

 ברשות המקומית.  משכ"ל ם ושירותים בתחוםמוצריושליטה בתחום הספקת 

 יכללו:עזרי המטה  .4

  שום תמציתי בסדר כרונולוגי של כל ההודעות.ייומן אירועים לר .א
כולל מעקב אחר הטיפול ומתן , והבעיות העיקריות פעריםהאירועים לריכוז  טבלת .ב

 הפתרונות להם.
 הכלכלה והתעשייהמשרד  האזורי שלמזון ומשכ"ל  מונהמתמונת מצב עבור טבלת דיווח  .ג

 .(ראה נספח ד')
 לוח משמרות ותורנויות. .ד
 אמצעים: .ה

 מחשב עם דוא"ל. )1
 טלפון קווי. )2
 פקס. )3
 טלפון נייד. )4
 במידה וקיים. ילוויינטלפון  )5
 מכשיר קשר במידה וקיים. )6
 .מרכזי מסחר ומפעלים חיוניים תשתיות חיוניותמפת הרשות עם ציון  )7
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 מוצרים ושירותים בתחום משק כללי: 'נספח ג 

 

 כללי
על בסיס מתכונת הספקת  ,ככל הניתן ,תתנהל בחירום אוכלוסייההספקת מוצרי משכ"ל ל .1

 בשגרה. אוכלוסייהמוצרים אלו ל

ושירותים של משק כללי במצבי משבר ברשות המקומית בהם לא  ניתן יהיה לספק מוצרים  .2

 כבשגרה, יש לתכנן על הספקת המינימום הנדרש.
 רשימת מוצרים ושירותים חיוניים בתחום משק כללי

רשות עליונה למזון ומשכ"ל קבעה רשימת מוצרים חיוניים ובהתאמה לכך מכריזה על מפעלים  .1

 .אותם כעל מפעלים חיונייםאו משווקים \והמייצרים ו/או מייבאים 

שנקבעה  בתחום משק כללי בשעת חירוםהחיוניים שירותים המוצרים והעיקרי להלן רשימת  .2

 . ומשכ"ללמזון ע"י הרשות העליונה 

 :למשפחה מוצרים עיקריים בתחום היגיינה ובריאות .א

 סבונים, משחת שיניים. אבקות כביסה, שמפו, )1

 .פעמייםניקוי לבית , חומרים לאחזקת הבית וכלי אוכל חד חומרי  )2

 וכו'.חומרי היגינה אישיים: תחבושות היגינה נשיות  )3

 .וכו'מטליות לחות חומרי היגיינה ביתיים: ניירות טואלט,  )4

 בקבוקים, מוצצים וכו'.חיתולים (כולל גם למבוגרים), :  מוצרים לתינוקות )5

 :שירותים ומוצרים שונים .ב

 פנסים, סוללות. )1

  שירותי אחזקת מעליות (מוסדי). )2

 "עשה זאת בעצמך"רשתות  .ג
 

  ליצואמוצרים ושירותים 
מוצרים ושירותים שההכנסה של מטבע זר בגינם היא בעלת משמעות אסטרטגית הם חריגים  .1

צרכים חיוניים  תיאום הספקתבתחום ההיערכות לשעת חירום משום שהתרומה שלהם ל

תשתיות קריטיות, קיום בטחון בשע"ח, בין בתחומי קיום שגרות החיים במשק, תפעול  ומידיים

 אישי ולאומי, וכיו"ב היא למעשה בלתי משמעותית.
 תעסוקתית-שירותים ומוצרים בעלי משמעות חברתית

של עסקים, קטנים  םהכלכלייבזמן מלחמה צפויות להיגרם פגיעות חמורות במקורות קיומם  .1

בעיקר אך גם בינוניים וגדולים, וזאת בשל התהפוכות הצפויות בהיקפי הביקושים לסחורות 

 ומוצרים שונים ובשל הפגיעה ביכולות התפקוד של מפעלים.

המוצר או השירות כאן הוא המשך תפקודם הכלכלי של עסקים, וזאת על מנת למזער את  .2

 .הפגיעה הכלכלית בפרט

 



 
 

15 

 ברשות המקומית מוצרי משכ"למענה לביקושים של תמונת מצב : 'נספח ד 
 :_________________שם הרשות המקומית

 : __________________הכלכלה והתעשייהמשרד  מזון ומשכ"ל האזורי שלממונה שם 

 : ___________________ברשות המקומיתמזון ומשכ"ל  מנהל תא משכ"לשם 

 , רשות המקומיתב מוצרי משכ"לדו"ח תמונת מצב הספקת 

 ____________________שעה: ______________נכון לתאריך: ___

 :רשות המקומיתב אוכלוסייהתמונת מצב  .1

 סה"כ תושבים ברשות המקומית: _______________ .א

 : _________ למס' תושבים שעזבו את הרשות המקומיתהערכה  .ב

 : __________שהגיעו לרשות המקומיתמספר מתפנים  .ג

משווקי  רשות המקומיתלסניפי רשתות השיווק וחנויות ב מוצרי משכ"להספקת שיבושים ב .2

 :באופן סדיר רשות המקומיתאינם מגיעים לאשר  מוצרי משק כללי

  __________________________________ .א

  __________________________________ .ב

 __________________________________ .ג

 :משכ"לרשתות בתחום התמונת מצב פעילות  .3
 רשת השיווק הנושא

_________ 
 רשת השיווק
_________ 

 רשת השיווק
_________ 

 רשת השיווק
_________ 

     כמה סניפים יש בישוב
כמה סניפים נסגרו עפ"י 

 הנחיית פקע"ר
    

בכמה סניפים משובשת 
 העבודה עקב בעיות כ"א

    

סה"כ כמה סניפים 
 פועלים כסדרם

    

 
 ):משכ"לתמונת מצב פעילות במרכולים (ממכר מוצרי  .4

 הערות כמות הנושא
   כמה חנויות יש בישוב

   כמה חנויות נסגרו על פי הנחיית פקע"ר
   כמה חנויות פועלות כסדרן

 
 (נא לציין את המוצרים) : משכ"לביקושים חריגים למוצרי  .5

 משמעות כמות הביקושים סיווג שם המוצר מס
     
     
     

 
 בסניפי רשתות השיווק והמרכולים ברשות:  משכ"לתמונת מצב מחסור למוצרי  .6

  .א
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 משמעות כמות חסרה סיווג שם המוצר מס 
     
     
     

 
 :בתחום המשכ"ל מפעלים חיונייםשירותים מוניציפליים ע"י הרשות המקומית לבעיות במתן  .7

 בעיות במתן שירותים מוניציפליים שהרשות נותנת למפעלים חיוניים  .א
 מוניציפלישירות  תחום שם המפעל מס

שלרשות יש קושי 
 לספק למפעל

 משמעות

     
     
     

 
 שוקכשל מקרים של  .8

(המונח "הפקעת מחיר" רלוונטי למוצר בפיקוח בלבד) בתחום מוצרי  הפקעת מחירים .א
 המזון בחנויות ברשות המקומיות:

 תיאור המקרה הסניף שם החנות שם המוצר מס
     
     
     

 
 ברשות המקומית: מוצרי משכ"ל בחנויות לממכר  מקרים של העדפת לקוחות .ב

 משמעות תיאור העדפה תחום שם המפעל מס
     
     
     
 

 :המשכ"לבקשות / המלצות בתחום  .9
   .א
   .ב
  .ג

 

 שעון הפעילות בחירום של מטה משרד הכלכלה והתעשייה בחירום .10

 

לוגיסטיקה  חיתוך מצב במכלול
 ברשות המקומית

העברת דו"ח לממונה 
 האזורי

העברת דו"ח למטה משרד 
 הכלכלה

תמ"צ במטה משרד 
 הכלכלה

 לרח"להעברת דו"ח  11:30



 
 

17 

היערכות לביקורת כשירות של תחום המשכ"ל ברשות המקומית אשר  -נספח ה' 

 .משכ"ל האזוריומזון ממונה יבוקרו במסגרת ביקורות של רח"ל ופיקוד העורף ע"י 

 גיליון ביקורת מוכנות של מנהל תא משכ"ל ברשות המקומית בחירום 
 ברשות המקומית _________________ שם המבוקר ______________________

 בוצע בתאריך ___________________

 משקל פרמטרים משקל נושא מס
-1ציון 

100 
 ממצאים

פערים 

 להשלמה
 ציון

1 
נהלי  

 13% חירום 

קונטרס הימצאות 

       5% משכ"ל

0.00 

      2% הימצאות נוהל זמן יקר
הימצאות נוהל מעבר 

משגרה לחירום של תא 

 משכ"ל
3%      

סדר  \צאות נוהל הימ

פעולות של מנהל תא 

 משכ"ל
3%      

2 

איוש 

חברי 

הועדה 

 בתקן כ"א

6% 

קיים תקן  למנהל תא 

 2מזון ומספר 
3%       

0.00 
קיים איוש למנהל תא 

       3% בפועל 2מזון ומספר 

3 
כתבי 

 5% מינוי 

הימצאות כתב מינוי 

למנהל תא משכ"ל חתום 

 ומעודכן
3%       

0.00 
הימצאות כתבי מינוי 

לממלאי מקום חתומים 

 ומעודכנים
2%       

4 
בעלי 

תפקידים 

 בחרום 
3% 

הימצאות רשימת קשר 

לבעלי תפקידים בחירום 

ברשות המקומית (בכל 

 המכלולים)

3%      0.00 
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5 
עלי ב

תפקידים 

 רלוונטיים 
8% 

הימצאות רשימת דרכי 

תקשורת לתא  משכ"ל 

 ברשויות הסמוכות
2%       

0.00 
הימצאות רשימת דרכי 

תקשורת עם  ממונה 

 מחוזי משרד הכלכלה

6%       

6 
סניפי 

שתות ר

 השיווק 
15% 

הימצאות טבלת סניפי 

רשתות שיווק שתכלול: 

שם הרשת, כתובת, 

טלפונים, ניידים, איש 

קשר, המצאות גנרטור 

ומלאי סולר. (במועצות 

קטנות בהם אין רשתות 

שיווק יש לרשום את 

סניפי רשתות השיווק 

 הסמוכות לרשות)

15%       0.00 

7 
חנויות 

 15% משכ"ל 

רשימת חנויות הימצאות 

לצרכי משכ"ל (סוללות, 

חומרי ניקוי, מוצרי 

וחניות "עשה  ההיגיינ

 זאת בעצמך")

15%       0.00 

8 
ספקי 

 10% משכ"ל 
הימצאות מידע אודות 

 0.00       10% ספקי משכ"ל חיוניים

9 
מפעלים 

 10% חיוניים 

הימצאות רשימת 

של  םמפעלים חיוניי

משכ"ל במרחב הרשות 

 ואנשי קשר שלהם

10%       0.00 

10 

דרכי 

גישה 

לרשות 

 בחירום

5% 

המצאות מפת הרשות 

המקומית עם סימון 

צירי הגישה במידה 

 והציר המרכזי נפגע

5%       0.00 

11 
התרשמות 

 10% אישית

ציון להתרשמות כללית 

 של המבקר

 

 

 

 

 

10%   
  
  

0.00 
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 0.00       100   100% סה"כ 
         
   הרשות אינה ערוכה לחירום בתחום המזון -נקודות  60-0ציון בין  נכשל 
 ישנה עשייה בתחום ההיערכות לחירום ברשות אך קיימים פערים רבים  -נקודות  75-61ציון בין  כמעט טוב 

  הרשות נערכה לחירום בתחום המזון אך קיימים עדיין פערים -נקודות  85-76ציון בין  טוב 
   הרשות מוכנה לחירום בתחום המזון  -נקודות  100-86ציון בין   טוב מאד 
         

 

 

 סיכום הביקורת

 ממצאים מרכזיים .1
 

 
 
 
 

 פערים להשלמה .2
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 מועד לתיקון הליקויים יום ..... בחודש ...................   שנה............... .3

 

 

 

  ומשכ"ל  רשות עליונה למזון         ___________     ________          פרטי המבקר

  

 
                              

 חתימה                 רשות ייעודיתשם פרטי                 שם משפחה                                       
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המחוייבת  להימצאות   בתחום המשכ"ל שירותים ונותנירשימת החנויות : ו נספח 
  המקומית ברשות

שם  פירוט המוצרים תחום מס
 עסק/החנות

 טלפון כתובת

    למשפחה המוצרים היגיינ היגינהלדטרגנטים  1
    טואלטיקה נשית 2
3     
4     
    חיתולים מוצרים לתינוקות 5
    טואלטיקה לתינוקות 6
7     
 מוצצים(בקבוקים,  ציוד 8

 ')וכו
   

מוצרי ניקוי ואחזקת  9
 בית

    חומרי ניקוי  לבית
    נייר טואלט וכו') 10
    מגבונים לחים 11
    כלים חד פעמיים מוצרים למשק הבית 13
14     

15     
16     
    מוסדיות שירות למעליות שירותים 17
    שירות חילוץ למעליות 18
19     
20     
21     
רשתות "עשה זאת  26

 "בוריותמט",בעצמך"
, פוליאתילן(יריעות 
 ).דביקים סרטים

   

    ופנסיםסוללות  27
28     
מפעלים רשימת ה 29

החיוניים שהוגדרו 
ע"י רשות עליונה 

ומשכ"ל מזון 
הנמצאים בתחום 

 שיפוט הרשות

    
30     
33     
34     
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