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הנדון :נושאים לוועדת בטחון 80/80/50

משתתפים :
 .0אבינעים-ראשמועצתביתאריהויו"רועדתביטחון
 .5חנוךזייברט-ראשעירייתבניברק
 .0חובבצברי-ראשמועצתקרייתעקרון
 .4גבינעמן-ראשמועצתשלומי
 .2יגאללהב-ראשמועצתקרנישומרון
 .6ישראלגל-ראשעירייתקרייתאונו
 .7יוחאיוג'ימה–ראשמנהלביטחוןשע"חותפקידיםמיוחדיםמש"מ
 .8אוהדעוזרי-ראשמחלקתמיגוןואבטחהמשכ"ל
 .9חייםנוגלבלט-יו"ראיגודהקב"טים
 .03יואבבלס-מנהלמחלקתביטחוןעירייתטירתהכרמל
 .00אלישטרן-מנהלמוקדביטחוןעירייתקרייתאונו.
 .05אביברויטמן–סגןראשאגףבטחוןוחירוםעירייתהרצליה
 .00אמנוןמססה–קב"טגניתקווה
 .04שאולימאיר–איגודהקב"טים
 .02רמיבוסי-סגןראשאגףהערכותלחרום,רשותחירוםלאומי.
 .06רפ"קיוסיאוחיון-משטרתישראל
 .07ישיעפרוני-רכזביטחוןממ"א
 .08שאלתיאלרם-מנהלחירום,משרדהחינוך.
 .09נוריתגיאת-מזכירתאגףהביטחוןעירייתב"ב.



אבינעיםראשמועצתביתאריהויו"רועדתביטחון :

אנירוצהלהודותלעירייתבניברקולחייםנוגלבלטעלהאירוח. 
וועדתהביטחוןהיאהוועדה הכיפעילהבמרכזהשלטוןהמקומי  -עםהרבהמאוד
הישגים. 
אנחנועושיםסבבשלדיוניהוועדהביןהרשויותעלמנתללמודולהכיראתכלגווני
הרשויותמקומיותוהתמודדותםעםנושאהביטחוןוהחירום. 

חנוךזייברטראשעירייתבניברק :

אנימברךאתביקורוועדתהביטחון בבניברק ,רואהחשיבותבלראותולשמוע מה
קוראבשטח. 
בני ברק נמצאת ברמה מאוד גבוה בדירוג השלטון המקומי במוכנותה לחירום.
לדעתי ,השלטון המקומי צריך לתת את הדעת על תמיכת השלטון המרכזי בנושא
החירום .התחושההיאשזורקיםאתנושאהמוכנותעלהשלטוןהמקומי ללאסיוע
ותמיכה .גם אם בתרגילים אנחנו מתמודדים עם אתגרים ,בזמן חירום האתגרים
יהיוגדוליםיותרולכןהמדינהצריכהלתקצבתקניכחאדםמקצועילחירוםבנוסף
לקיימים. 
בנושאהביטחון האישיהדברלאשונה ,ולאטלאטהמדינהמעבירהסמכויותאלינו
ללאתמיכה. 

אבינעיםראשמועצתביתאריהויו"רועדתביטחון :

אםאףראשרשותלאהיהנכנסלפיילוטשלהשיטורהעירוני ,משרדלבט"פ היה
נכנע ,מתקפל ומממן וכך גם רשויות מתקשות כלכלית היו מצליחות להשתתף
בפרויקט.מכיווןשהרשויותשיתפופעולההכללהזהמוכלעלכולם .

חנוךזייברטראשעירייתבניברק :

אנחנושמנואתהדגשעלהביטחוןהאישישלהתושבים,זההנושאהכיחשובבבני
ברק. 

חייםנוגלבלט 

אגףהביטחוןבבניברק-מבחינתמוסדותחינוךאנחנובמצבטוב–יש00קב"טים .

 סקירהעלבניברק -


נושאים לעדכון:

אבינעים 

 .0סיוע מלגאים של מפעל הפיס לקב"טים ברשויות – השנה שובצו כ  -63
מלגאים של מפעל הפיס וביצעו  033שעות התנדבות במחלקות הביטחון
ברשויות  -סיום באוגוסט .בימים הקרובים אמור להישלח מכתב לרשויות
לשיבוץ  63מלגאים המקבלים מלגה לשלוש שנים .הפידבקים שאנחנו
מקבליםהםטוביםמאוד.ישפהדוגמאמוחשית ליוזמהמבורכתשמסייעת
לרשויותולקב"טיםבקידוםהמוכנותלחירום.

 .2יום עיון ניו מדיה לראשירשויות–נערכועדכהשנימפגשיםנכחו 43ראשי
רשויות .היו פידבקים מאוד טובים ,עושים קישורים בין עולם הניו מדיה
לרשויותהמקומיות.השימושבניומדיהמיעלאתהפצתהמידעלציבורוגם
מאפשרדיאלוגעםהאזרחלדוגמה:אםאתהמוציאהודעהברשימתתפוצה
זה מונע צוואר בקבוק במוקדים הרשותיים .מתוכננים עוד שני מפגשים
לחודשים נובמבר דצמבר.
 .0סדנת עמידה מול מצלמה –לטעמי,הסדנאמהמוצלחותשאנחנועושיםעם
פיקודהעורף.נותןערךמוסףלראשירשויותוגםלקב"טים.זהיכוללתפוס
כלאחדואחדמאתנו.ראשירשויותמקבליםטיפיםמאודחשוביםוהתנסות
מולמצלמהשתועיללהםגםבשגרהוגםבחירום.עדכהנערכו 7מפגשים,
שנייםמהםבחודשהאחרון .סה"ככ - 62ראשירשויות .מתוכננותעודשתי
סדנאותלאחרהחגיםכנראהבחיפהמפגשאחדייחודי למגזרהערביבשפה
הערבית. 
 .4קורס מהנדסים – הוכשרוכ  - 023מהנדסיםו - 52הנדסאים.ישפיזורבכל
הארץשלאנשימקצוע.שיכוליםלתתגיבוילכוחותהחילוץוההצלה.
 .2קול קורא-התקנתמערכותהתראהלרעידותאדמה(אוהדעוזרי,שאלתיאל
רם).
אוהדעוזרי :
הדברהכיחשובשתשימולבשלקולקוראישתאריךסיום.קודםכלתכנסו
למערכת.אתמולישבתיעםאריההואהבטיחלישישתדללהאריךאבלאלו
הכללים של משרד החינוך .אין שום קשר בין התהליך הזה של קליטת
הנתוניםבמערכת"המרכבה"לביןההליךהמקבילשלמכרזוהצעותמחיר.
כמושאתםיודעיםחברהלמשקפרסמהמכרז,ישנםשניזוכים במחירשל
 9,333ש"ח ,משרד החינוך מתקצב לפי  8,333 .₪המערכות של ביפר
ומטורולהלאנבדקובשוםמקוםבעולם.במערכותשלהמכרזעלזהעושים
נוהלהצעתמחיר.מבחינתו,המכרזסגור.קודםקולתמלאואתהקולקורא. 


ישיעפרוני- 
מחראנחנונפגשיםעלתרגיל"נחשולכחול",אנחנוכלהזמןקוניםמערכות.
צריך לעצור את זה ,אם הם צריכים שיהיו גלאים למיניהם שיתקינו מה
שהםרוצים. 

שאלתיאלרם– 
קודםכלאנחנועםהפניםלרשויות,לפיהחוקמשרדהחינוךיכוללאשראת
המפרטשלהמערכתלפיהגוףהמוסמךבמדינה.המערכתהמקומיתבביה"ס
אמורהלתתמענהלכלבתיהספר אשרנבנולפני ,0983מישישלוביתספר
כזהוהואאינומופיעברשימה שישיםאותו בחריגים.הפערהגדולשלבתי
הספר אחרי  ,0983המגמה היא שנרשת את כל בתי הספר .אנחנו יודעים
שהמערכות נבדקו ובמיוחד הגלאים .אם תבוא עוד חברה לאבי שפירא
שעומדבתנאיםאניחושבשהואיאשראותהויכניסאותהגם.
 .6יוםעיוןקב"טיםבמגזרהערבי (חייםנוגלבלט) – למהעשינואתזהבמגזר
הערבי?אנחנויודעיםשיששםהרבהבעיות.מטרתהיוםהייתה לדרבןאת
הקב"טים במגזר להירשם ללימודים בנושא בטחון וחירום .ראש עיריית
סח'נין אמר שהוא ידבר עם ראשי רשויות שיתנו מימון .אנחנו מצליחים
לשכנע ראשי רשויות שיתנו לקב"טים יום חופש .בכנס נשא דברים ד"ר
דוביקתמרי– וזאתהייתהחוויהנהדרת.אנחנובאיםלקראתםישתמיכה
מאבינעים,מיוחאיוגםמאתנואיגודהקב"טים.ניסינולהבהיראתחשיבות
רכישתהידעואתחשיבותהתוארעלמנתליצוראופציותלקידום.
 .7מדי פקחים (יוחאיוג'ימה) –עברההחלטהבנושאמדיפקחיםאחידיםבכל
הרשויות .לקחנו את זה עשינו כמה ישיבות בנושא – יצא סקר שיאנה
פרסמהלרשויותבנושאמדיפקחים.משכ"לשכרומעצבתמיוחדתבנושא.
רפ"ק יוסי אוחיון – אנימציעלעשותעםסקוצ'ים לסמליםוהתגיםעלמנת
להקלעלהמשתמשוזאתמלקחיםשלמ"יבאפיוןמדיםבעבר. 
חובב צוברי -תסגרוגםאתנושאקצבתביגודלפקחים.

חייםנוגלבלט 

תקציב מעמד הקב"ט – ישנן שמועות שתקציבים של חירום לרשויות יורדות
מתקציב מעמד הקב"ט .למרות שהתקציב לא אמרו להיות בשביל זה .אנחנו לא
יכוליםלדעתאיפהנמצאהכסףולמההואמנוצל. 
מעמדהקב"ט– אנחנויודעיםשכלפעםשהצלחנולהגיעלמשהוזהלאיצאלפועל.
כלהקרדיטליואבבלס הואיזםפגישהעםמנכ"ליתמשרדהפנים.נפגשנועמה בלי

נציגים מסביב העברנו לה את מה שאנחנו צריכים ,היא הפנתה אותנו לאלי רגב.
היאקיבלההוראהמהשרלקדםאתהנושא. 
קב"טמוס"חישלורגולטורשהואמשרדהחינוךואותוהואממןב.72% 

יואב בלס  -רובמנהליהביטחוןעושיםעודדבריםמסביב,ואתהיודעכמהאפשר
לסמוךעלאותואדם.אנחנורוציםלקחתאתמספריהאחדהאלהולשדרגאותם.
רובהרשויותהשכילווהעבירואתהקב"טיםלחוזיבכירים .
הבעיהשבהרבהרשויותלוקחיםמקצועמאודרציניומינושםאנשיםלאמקצועיים
מכלמינימשימות .בשורההתחתונהאנחנו נשבעםאלירגב,נעשהאיסוףנתונים,
נציגאותםלאליונתקדםמשם .


פטורמתשלוםעלתדריחירום :

הנושאעלהבעברבפגישהעםגלעדארדןולאהתקדםלדוגמהעירכמובניברקשיש
להתדרחירוםצריכהלשלםאלפישקליםכלשנה. 
לאנמצאפתרוןלנושא-אנחנוצריכיםלהיפגשעםח"כאופיראקוניסבנושא. 

ועדתביטחוןהבאתהיהב.9/9

נושאים: 

 .0סטטוס תיק אב לרשות (רמי בוסי)–שניעדכוניםחשובים:
בימיםאלהיתפרסםמכתבאיתורשלראשרח"לקבוע .
מזהחודשיםמתבצעתעבודהשלועדהלהסדרתהעבודהביןרח"ללפקע"ר.
בתקופההקרובהיהיהסיכוםשלהנושא.חשובשהועדהתדעאתהדברים .
תיק אב לעירייה /למועצה  -בשנת  5335נכתב התיק אב הראשון לעירייה,
הצורךבתיקאבלמועצהעלהמןהשטח .
מצאנונכוןלעדכןאתתיקיהאבהראשוןשיעודכןהואלעירייה.העברנוכל
מיני החלטות דרך התייחסות הקב"טים .התיק גמור והוא שונה מהתיק
הקודם.הואבנויבצורהיותרידידותית.החלקהשניהוא 07חוברותלבעלי
תפקידיםמרכזייםברשות. 
החלק השלישי לטעמי הוא עושה מהפכה ברמת השירות שאותם יקבלו
הרשויות .הרשויות מקבלות כלי שלא היה להם בעבר .יש  CDעם כל
הנושאים,ומהשנשארזהלמלאאתהפורמטולהעבירלגורמיםהרלוונטיים. 
תיק אב למועצה המקומית זה תיק שנכתב יחסית מאוחר .התיק הקיים
במועצותהמקומיתהואנותןמענה,אבלהעבודהעליותתחיללאחרשנסיים
אתתיקהאבלעיריות .
 .5סטטוס מרכז איתנות (רמי בוסי) – מלאהקרדיטהואלפיקודהעורף,לא
הייתה מעורבות של רח"ל בשלבים הראשונים של המרכז .כל נושא מרכז
האיתנותקיבלדחיפהקדימה.מעברלצוותההקמה,הוקמומספרצוותים

שהםצוותיםמקצועיים.כלצוותמורכבמאנשימקצועויששםנציגיםשל
משרדהפנים,מרכזשלטוןמקומי,פקע"רורח"ל.
כלהסמליםיוצאיםעםלוגושנקבעלמרכזהאיתנות.כולםשותפיםמלאים
יש גוף שמוביל את המרכז .מרכז האיתנות כולל בתוכו שלושה אלמנטים.
ביה"ס – ביקרנו גם בביה"ס המדהים של המשטרה בבית שמש .מבחינת
המיקום–משרדהביטחוןבדיוןעםמנהלמקרקעיישראללהקיםלידפיקוד
העורףברמלה,עםכניסהנפרדת .
מרכז מורשת עורף
סימולטור -מרכז חוויתי של סימולטור שבא ללמד את האוכלוסייה .וזאת
דרךלהגיעלאוכלוסייהמעברלגופיהחירום .
מרכז האיתנות מתרכז באוכלוסיות נוספות כגון :מנכ"לים/מזכירים,
בוועדתההיגוייושבגםמנכ"לעירייתרחובותשהואיושבראשהאיגוד .
אני חייב לציין את כנס ראשי רשויות שהיווה ירית פתיחה של המרכז
לאיתנות בכנס נכחו כ  003ראשי הרשויות מעולם לא היה כנס כזה גדול
מבחינתהמשתתפים.הכנסהכיגדולשרח"לניסתהלעשות הגיעו  03ראשי
רשויותופההקרדיטלמרכזשלטוןמקומישנרתםלגייס אתראשיהרשויות
וגםבסיועשלארגוןהכנס. 
לכנסראשירשויותיהיההמשךישנוצוותשמתכנןאתהנושאיםלכנסהבא
מתוךבקשותשלראשירשויות .
במקבילמתחילקורסלאוכלוסייה בכירהבמשרדיממשלהזהקורסשקיבל
אישורע"יראשרח"ל .

 .0אבי נעים:
אנימציעלקדםחקיקהפרטיתבנושאפטורלרשויותמקומיותמתשלוםעל
תדרחירוםובדיקההאםרשויותמקומיותיכולותלאפשרצריבההדדית.


רשמה:יאנהפורמן

