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מצהוב לאדום 

מפעל משגרה/ניהול מעבר נכון בארגון

למצב חרום 

http://www.adarsecurity.co.il/
http://www.adarsecurity.co.il/


Prevention Deterrence Spheres 

מוכנות בשגרה

הגדרת מהלך המעבר משגרה 
למצב חירום 

פעילות בעת מצב חירום בפועל 

תפקוד בעלי תפקידים קריטיים לארגון  ופעילות מול  

גורמים חיצוניים 

מתמשכים / מפעלבתנאי אי ודאות זמניים /ניהול הארגון 
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הפעלת תוכניות מגירה

אימוץ נהלים שנקבעו

ארגוני מהירModeשינוי 

הסתגלות זריזה למצב החדש    
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במעבר משגרה לחירום עלשני עקרונות 

Central hub
רישום 
ותיעוד 
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גם את ניהול 

צריך , החירום

!  לנהל

מצב חירום

ל להערכת מצב ראשונית"התכנסות חמ

/  סיום הערכת מצב ראשונה ויצירת קשר עם גורמים חיצוניים 
חברות בנות/פנימיים רלוונטיים 

ספקים  , יצירת קשר ראשוני והערכת מצב מול גורמי תמיכה
ונותני שירות שהוגדרו למצב חירום בתיקי ההערכות לחירום

העברת מידע והחלטות יועברו ,הערכת מצב 
עובדים/בין כל מחלקות

4+עד ש

8+עד ש

12+עד ש

שעות24-אחת ל
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ל הארגוני "החמ
מרכזי  HUBכ

Top downBottom up
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(  ל"חמ) HUB-מה המנדט שמקבל ה

תפעול -שמירה על רצף פעילות עסקית  
הנחייה  , הנחיות הנהלהפ "עחברה , המפעל

הדממה  /וסיוע לצורכי הפעלה

בקרה על רמות תפוקה 
העדפת סדרי עדיפויות של מוצרים חיוניים  

קיום מכלול הקשרים והמגעים עם גורמי  
התמיכה הביטחון ושירותי ההצלה הסמוכים  

מוקד רשות , מכבי אש, משטרה)למפעל 
(.'מקומית וכד

, א"שינוע ותפעול כ, שיבוץ,פיקוח 
הפעלת ספקים אסטרטגים וספקי השירותים  

.  החיוניים בהתאם לצורכי השעה
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Top down

HUB  שמוריד הנחיות

ומקפיד על אחידות 
בהוראות אל מול מנהלי  

.המחלקות ונציגיהם
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Bottom up

Hubשאוסף מידע  ,
דואג להעברת 

האינפורמציה לגורם  
המתאים ומספק  

מענה  
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?כיצד יגיע המידע למעלה

הערות מקלט שם 

כינוי/המקלט

מספר  

העובדים  

המפונים

_________בתאריך__ ____                      ___   _התקבל מאת

_____________________________י "ע( שהתקבל: )בשעה

: תיאור האירוע

________________________________________________________

__________________________                                        : במקוםבשעה 

(מחלקה (                            ) שעת ההתרחשות ) 

.: דרישות סיוע

.
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שני עקרונות על במעבר משגרה לחירום 

Central hub רישום
ותיעוד 
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רישום ותיעוד  

מאפשר מעקב -משליט סדר בבלגן •

מסודר אחרי כל תחומי הפעילות בארגון

הפקת לקחים והתייעלות בעתיד  •

, השלמת חוסרים)חזרה נכונה לשגרה •

(שיקום וכדומה

אסמכתא בכל הקשור להתנהלות מול  •

מס רכוש  , משרדי ממשלה)גופים חיצוניים 

('רשויות וכד, חברות ביטוח, בנקים
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ללא נפילות  , עליית מדרגה

על הכול In chargeגורם אחד 1.

שקיפות ושיתוף-זרימה דו סטרית של מידע 2.

הצמדות לנהלים ולמדיניות המוגדרת שיעילה גם בחזרה לשגרה  3.

על ידי גורם מקצועי מנחה ומנווט" שגרת החירום"ליווי קבוע במהלך 4.

…To be continuedהחלמה ארגונית / התאוששות  5.
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ם"משקיף מהאו

ומהווה פונקציה  HUB-מינוי גורם מוסמך שמנהל את ה•

נייטראלית  

רואה את כלל הצרכים ונמנע מפוליטיקה ארגונית•

מייצג את הארגון כלפי חוץ ומסייע בלרכז את תמונת •

.המצב הריאלית
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