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 מאן דבעילכל 

 

 בפקע"ר המיגוני התאמות במבנה הארגוני ואופן מתן המענה הרגולטורי: הנדון

 קע:ר .9

פיקוד העורף פועל, בין היתר, בשירות התגוננות אזרחית, ומהווה סמכות מקצועית וראשית בתחום  .א

מפני התקפה על האוכלוסייה. מתוקף כך, אחראי הפיקוד על תחום המקלוט במדינה ההתגוננות 

  .ומהווה מנחה מקצועי ורגולטור בתחום המיגון

 ענף ההנדסה והרגולציההמעטפת הרגולטורית המלאה לתחום הנדסת המיגון מרוכזת תחת  .ב

לטים ומרחבים מפרטים הנדסיים לצורך בניית מק החל מקביעת במחלקת המיגון בפיקוד העורף

מתן אישורי הג"א וכלה ב מדיניות ההתגוננות האזרחית בתחום המיגוןוקביעת  תקנייםמוגנים 

 .הבטחת קיומו של מיגון תקני תוךבמסגרת הליכי הרישוי הכרוכים בקבלת היתרי בנייה, 

עם הטמעתה של , ראשית יעול וארגון מחדש של המערךהחל פיקוד העורף בתהליך  3012בשנ"ע  .ג

, בהמשך עם עדכון נורמות העבודה ת לבחינה ומתן אישורי הג"א להיתרי בנייהנכת מקוומער

ד משרדי המהנדסים לגוף רגולטורי אחד תחת ועם איח 3030באוקטובר ולבסוף  ושגרות הפעילות,

 מחלקת המיגון.

חודשי פעילות מהתנעתו של השינוי הארגוני האחרון, זיהינו כי לא הצלחנו לייצר  11בסיכומם של  .ד

 את המענה אותו צפינו במועד ההתנעה. 

הן בהיבטים המקצועיים  ,מטרה להמשיך ולשפר את המענה הניתן לאזרח בפן הרגולטוריהתאם ובב .ה

, אשר ענף ההנדסה והרגולציה שלגוני בימים אלו התאמות במבנה האראנו מבצעים הן בשירותיים, 

 ולשה ושימורן של החוזקות הקיימות במבנה הנוכחי.נקודות הח ן שלשיפורלהביא ל צפויות לטעמנו

 

 :מטרת המסמך .9

 התמורות באופן המענההצגת המבנה הארגוני המעודכן ו

 

 :עיקרי שינוי עץ המבנה .3

מחוזות  לגזרותמרחבים גיאוגרפיים מרכזיים, בהתאם  שלושה על בסיסהמענה הרגולטורי יינתן  .א

 :פיקוד העורף

 מרחב צפון וחיפה (1

 מרחב דן, ירושלים והמרכז (3
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 מרחב דרום (3

, הכפוף ישירות לראש ענף ההנדסה והרגולציה, בראש כל מרחב עומד "מהנדס מרחבי ראשי" .ב

 ותחתיו מהנדסים והנדסאי רישוי.

קומות( בוטל וכלל הבקשות, ללא קשר  4יה נמוכה )עד מענה לבני עד כה מוקד ההדסאים, אשר נתן .ג

 לאופיין, יקבלו כעת מענה בהתאם למרחב הגיאוגרפי.

משרד 'המהנדס הראשי', ימשיך לתת מענה לפרויקטים ייחודיים ביניהן תשתיות לאומיות ובתי  .ד

'המהנדס' הראשי' את כלל הפעילות אל מול מכוני הבקרה, לרבות תחתיו חולים. בנוסף ירכז 

 הכשרתם, שמירה על כשירותם ובקרה עליהם.

 'עץ מבנה המענה הרגולטורי' עם בעלי התפקידים הרלוונטים. –מצורף בנספח א'  .ה

דרכי הקשר מוגדרות באתר פיקוד העורף וצפויות להתעדכן בתקופת הזמן הקרובה, עם הרחבת  .ו

 המענה הטלפוני ויפורסמו לידיעת הציבור בהתאם. 

 

 בקשותניתוב  .4

נותב למרחב הגיאוגרפי ת 1.1.3031-פתח במערכת הרישוי המקוון החל מהבקשה, אשר תכל  .א

 הרלוונטי.

החל ידי בעל התפקיד ש-, עלין תטופל, עד להשלמתההמצוימועד הטרם  ה, אשר נפתחבקשה .ב

 .בבדיקתה

 

ך להתאים ולכייל את המבנה הארגוני, תוך שקיפות תהליכים מלאה אנו שומרים לעצמנו את הזכות להמשי .0

 ידינו כאמור.-ובמטרה להמשיך ולשפר את המענה הניתן על

 

 לעדכונכם, להמשך שיתוף פעולה פורה ובברכת חג שמח. .6

 

  
 בברכה,
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יעץ מבנה המענה הרגולטור - נספח א'




