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 פיקוד     העורף
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 ענף הנדסה ומיגון 
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 ג"התשע בתשרי  'ט 
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 מהנדסי מחוזות

 ח מיגון"רמ/מיגון/ר"פקע
 ת"ן רמו"רע/אוכלוסיה/ר"פקע

 ד הנדסת מיגון"רמ/ענף הנדסה/מיגון/ר"פקע 
 
 

 נוהל טיפול בפרויקטים לאומיים – 43 'הנחיית ענף מס: הנדון 
 

קיצור זמני המתנה ושיפור רמה , כחלק מתוכנית התייעלות במתן שרות לאזרח .1

 .הוחלט לשנות את נוהל הטיפול בפרויקטים לאומיים, המחוזות מקצועית של מהנדסי

פיקודי מבין /ועד לאיוש התפקיד לא יהיה מוגדר מהנדס בכיר 81/11/19 -החל מ .9

 .מהנדסי מחוזות

 :להלן חלוקת תחומי הטיפול בפרויקטים .3

 ק בני אלטשול"בח, מהנדס מחוז מרכז -בתי חולים .א

ן יגאל "רס, דןמהנדס מחוז  -ת"בתי אבות סיעודיים ומרפאות בקהילה ורש .ב

 .פברמן

ק "בח, מהנדס מחוז מרכז – א"ס וכב"שב, י"מ, בניית מרחבים מוגנים טרומיים .ג

 .מיכאל זלינגר

ק מיכאל "בח, מהנדס מחוז חיפה –( מתקני ים)מקורות ורשות הנמלים , י"חח .ד

 .גויכמן

 .ן אריאל ברק"סר, מהנדס מחוז מרכז –אישור דגמים של מרכיבי מיגון יבילים  .ה

 ד הנדסת מיגון וחילוץ"רמ –רכבת ישראל  .ו

י מהנדסי מחוזות בהתאם לחלוקה הגזרתית "יאושרו ע –שאר הפרויקטים  .ז

 .הקיימת

של ענף  מפורסם לציבורטיוטה או כל מסמך אחר /כי בכל תחום שבו קיים מפרט, יצוין .4

תוכניות תיבחנה ותאושרנה בהתאם ה, הנדסה ומיגון המגדיר את מדיניות התכנון

המדיניות תקבע בדיוני , בכל מקום שלא קיים מסמך מדיניות מפורסם. למסמך זה

י מהנדסי המחוזות בהתאם למדיניות "התנעה בענף הנדסה ומיגון והטיפול יימשך ע

 .שתקבע
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הנחיות תכנון למוסדות  81/11/19 -להוציא עד ההנדסת מיגון וחילוץ ד "באחריות רמ .4

 .להשכלה גבוהה

 3שקיבלו אחריות על תחומים מסוימים בהתאם לסעיף באחריות מהנדסי מחוזות  .6

לקבלת חפיפה בסיסית  81/11/19 -ק בני אלטשול לפני ה"לתאם פגישה עם בח, לעיל

 .בנושא

הצעה למפרט תכנון  9813להכין במהלך שנת עבודה באחריות מהנדסי המחוזות  .7

 .לתחום הטיפול של המהנדס

 .ה זו פתוחה לכלל הציבור ותפורסם באתר האינטרנט של פיקוד העורףהנחי .0

 .היערכותכם ופעילותכם בהתאם .8
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 ל"סא, דובר דלית
 מיגוןו הנדסה ן"רע

 
  

 
 
 


