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לכבוד:
חברי ועדת ביטחון
שלום רב,

הנדון :פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון – 24.02.2019
משתתפים:
 .1חובב צברי -יו"ר ועדת הביטחון וראש מועצת קרית עקרון.
 .2סרג' קורשיא -ראש מועצת כפר שמריהו.
 .3גדבאן יאסר -ראש מועצת כסרא-סמיע.
 .4עזורי שרוני-ראש מועצת אליכין.
 .5אבו עווד עבאס -ראש מועצת בוקעאתא.
 .6אראל שטרן-סגן החברה לפיתוח משאבי אנוש משכ"ל.
 .7יוחאי וג'ימה -ראש מנהל ביטחון וחירום מרכז השלטון המקומי.
 .8אורי בן יהודה-ראש מנהל ביטחון וחירום מרכז המועצות האזוריות.
 .9חיים נוגלבלט-יו"ר איגוד הקב"טים.
 .10שאולי מאיר -איגוד הקב"טים.
 .11יוסי גרינפלד-ממונה על שרותי החירום והביטחון עיריית אשקלון.
 .12רונן אלמוג -מנהל אגף ביטחון ושירותי חירום גבעתיים.
 .13אבי ברויטמן -מנהל מחלקת ביטחון וחירום הרצליה.
 .14אלי שטרן -מנהל מוקד עירוני קרית אונו.
 .15רמי בוסי -ראש יחידת מחוזות וממונה רח"ל בפקע"ר.
 .16שמוליק כהן-מנהל אגף ביטחון מודיעין מכבי רעות.
 .17משה ויגדור-מנהל אגף ביטחון שוהם.
 .18עימאד ג'בר-מנהל אגף ביטחון אבו גוש.
 .19נג'ס סהיר-מנהל אגף ביטחון בית ג'אן.
 .20אמנון מססה -מנהל מחלקת ביטחון גני תקווה.
 .21אריה מור-מנהל אגף בכיר לביטחון שע"ח ובטיחות סביבתית משרד הפנים.
 .22שריף חצר-אגף ביטחון ארצי משרד החינוך.
 .23יונה יצחק -מנהל האגף לחירום וביטחון משרד הפנים.

 .24יעקב סגס-רמ"ד רשויות פיקוד העורף.
 .25לינה כץ-מזכירת מנהל ביטחון וחירום מרכז השלטון המקומי.
 .26ליאת פרץ-מנהלת לשכה ,קרית עקרון.

דברי פתיחה -ראש מועצת קרית עקרון ויו"ר ועדת ביטחון מר חובב צברי-
אני שמח לארח את הוועדה בקרית עקרון ושמח לשמש בתפקיד יו"ר הוועדה ,וזאת
לאחר חמש שנים בה הייתי חבר מן המניין בוועדה.
חובב העביר סקירה על התפתחות המועצה ,הציג את מיקומה במרחב ,האתרים,
החינוך,פרוייקטים העתידיים של המועצה וכו'.
כמו כן ,ציין חובב כמה נושא הביטחון והחירום חשוב מבחינתו .עוד ציין כי צריך
לייצר מצב שנושא הביטחון והחירום הינם חלק מהיעדים הרשותיים.
(ראש המו"מ מבקש לפתוח קבוצת וואטסאפ של ועדת ביטחון).
מהלך הועדה:
 .1עדכונים:
א מחקר מלחמת הצפון הראשונה
חובב צברי-בוצעה עבודה שחלק מהנוכחים היו שותפים לדיונים .כוונת העבודה,
לטפל בשכונות ובישובים העירוניים .כשאתה בונה כוח אתה צריך תורה ,הכשרה,
אמצעים ,תרגול וכוח אדם .למעשה הצעת המחקר היא לבנות מערך מתנדבים
ברמת השכונה אשר יטפלו בצורכי התושבים בעת חירום.
אורי בן יהודה -העבודה הוכנה לכך שגורמי המדינה לא יוכלו לתת סיוע לכל
הנושאים שעלו ע"י הוועדה.
סרג' קורשיא ר' מועצת כפר שמריהו -פעלנו ,נערכנו וכולנו עושים עבודה טובה
אך ,כראשי רשויות ,אנו צריכים להיערך לתרחישים חדשים ולתת מענה בזמן
אמת.
יוחאי וגימה – חשוב לציין שהתנינו את המשך העבודה בכך:
 . 1שאחריות משרדי הממשלה לא תפחת בעקבות המודל המוצע.
 . 2להקמת המערך יש תג מחיר שחייב לקבל התייחסות בשלב המימוש.

ב הערכות לבחירות

אראל שטרן -יצא מכתב בנושא "אבטחת קלפיות ביום הבחירות לכנסת ה"21-
(נספח א' לפרוטוקול) -החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי ,נבחרה לנהל
עבור משטרת ישראל את מערך האבטחה האזרחית בקלפיות ,בבחירות לכנסת ה-
 .21פרויקט זה מתקיים בהתאם לדרישות ולהנחיות משטרת ישראל ואינו תחת
אחראיות של הרשויות המקומיות ואינו מוסדר במסגרת ההתקשרויות הקיימות
בין רשויות מקומיות לבין חברות האבטחה השונות כגון :אבטחת מוס"ח או
אבטחה אחרת.
המאבטחים יועסקו ל 17-שעות בין השעות  06:00-23:00ויש צורך בקבלת אישור
ממשרד העבודה .יוקם מוקד ע"י משכ"ל ,יום הבחירות הינו יום שבתון
והמאבטחים יקבלו  200%והשכר יהיה באמצעות משכ"ל .לכל קלפי יוכן תיק
שטח ע"י המשכ"ל ,מבקש סיוע מהקב"טים.
ג כיבוי אש
יוחאי וגימה -כל המסמכים יוצאים דרך ניוזלטר של חיים נוגלבלט.
 הפחתת רגולוציה מוס"ח  -שלחנו מכתב המבקש לכנס את הוועדה
הבוחנת את עלויות כיבוי אש במשרד ראש הממשלה ,וזאת בעקבות עבודה
שנעשתה בשיתוף משרד לבט"פ לבדיקת הרגולוציה במבני מוסדות חינוך.
 גלאי עשן -בשנת  ,2012ביקשנו הארכה להתקנת גלאי עשן במוס"ח.
לאחרונה הגשנו הארכה נוספת-עד שנת .2020
 בדיקות תקופתיות במוס"ח -בעקבות דרישתנו להפחית את העלויות
במוסדות חינוך ,התקיימה ישיבה בראשותו של חיים תמם ,ראש אגף
בטיחות אש וחקירות ,כב"ה והנציב לכבאות דדי שמחי .במסגרת הפגישה
סוכם כי הבדיקה למוס"ח תתבצע כל 5-שנים .לאחר סיום עבודת הוועדה
נקיים ישיבה בכדי להוציא מכתב משותף להפחתת הבדיקות התקופתיות.
מי שמעוניין להעלות נושאים הקשורים לכבאות ,ניתן לשלוח אלי ונקיים פגישה
מסודרת יחד עם הנציב הכבאות.
ד תרגיל מוס"ח רעידת אדמה+צונאמי
אריה מור -תרגיל מוס"ח יתקיים ביום ( 12.03.2019כל שנה אותו תאריך) ,יהיו
מס' פעילויות במוס"ח ,כולל תרגיל צל"ח .עוצרים לימודים לחצי יום בביה"ס .יש
לוודא כי כל גני הילדים משתתפים בתרגיל .חומר ודגשים ליום התרגיל הופצו
לכל הרשויות המקומיות ,כולל רשויות מקומיות בחוף שיתרגלו .בחלק מבתי
הספר יתרגלו גם צונאמי .משמעות התרגול הינה יציאה מחוץ לכותלי המוסד

החינוכי עד לנקודת הכינוס בהתאם לשילוט הקיים .חשוב לציין ,שהקב"טים
הינם המובילים בתרגיל מוס"ח.
ה כנס קב"טים
אריה מור 600 -איש היו בכנס קב"טים .אם נצרף את כל מי שעוסק בחירום
ברשויות המקומיות ,מדובר בעוד כ 250-אנשים לא בטוח שנצליח להוציא כנס
כזה גדול .אנחנו בשלב של הפקת לקחים מהמשובים ,בסיכום ראשוני היה כנס
איכותי.
חיים נוגלבלט -תחילה מבקש לברך את חובב צברי בכניסתו לתפקיד.
הכנס היה מוצלח מאוד ,בהכנות היו שותפים כל הגורמים .הוצאנו תובנות כדי
להפיק לקחים .צריך לקיים דיון מעמיק להשתתפות בעלי תפקידים נוספים
מהרשויות מקומיות בכנס.
ו משלחת קב"טים
חיים נוגלבלט -לפני נושא המשלחת מבקש לעמוד על מס' נושאים:
 חייבים לשפר את מעמדם של הקב"טים.
 בעבודה היומיומית של הקב"טים קיימים ריבוי גורמים אשר קשורים
לפעילותם -צריך למצוא את הדרך לצמצמם.
לגבי המשלחת -ראש עיריית פראג יהיה המארח ,יש שיתוף פעולה רציני וטוב.
מדובר בסיור מקצועי ,שתוכנן לפרטי פרטים עם סדר יום עמוס .בסיור השתתפו
כ 27-קב"טים ובראש המשלחת יעמוד חובב צברי .המשלחת תצא ל 4-ימים3 ,
לילות .הסיור מורכב מלמידת עמיתים ,הרצאות וסיור במוקדים רלוונטיים.
המשלחת אושרה ע"י השלטון המקומי וזאת תחילתה של דרך .מקווה כי
במשלחת הבאה יהיו יותר קב"טים.
 .2נושאים לדיון
א יום המאבטח
חובב צברי -הנושא עלה במושב בכנס קב"טים .זהו אירוע חשוב ,אשר תורם לבתי
הספר .אפשר לעשות אירוע דרך מועצת התלמידים ,נעשה וועדה ונקבע דד -ליין
כדי להוציא את זה לפועל.
שריף חצר -צריך לעשות יום קבוע בכל הרשויות .צריך לעלות את הנושא במנהל
הפדגוגי במשרד החינוך בכדי לפרגן לנושא של המאבטח.
יוחאי וגימה-צריך להוציא לפועל באמצעות רעש תקשורתי .לקבוע יום אחד קבוע
לכל הרשויות ,כל רשות שתהיה מעוניינת -תשתתף.

שמוליק כהן -אירוע חשוב מאוד ,שיתקיים באחד מבתי הספר ,כולל מתן שי
למאבטח בשיתוף חברת האבטחה.
אבי ברויטמן -אנו עושים שני כנסים בשילוב הרצאה ,ארוחת צהריים ובונוסים.
אלמוג רונן -עשינו כנס בשילוב יום המורה.
החלטה – יוחאי יכנס וועדה אשר תציג את התובנות לגבי יום המאבטח.
ב עבודה מועדפת מאבטחים
אבי ברויטמן-רמת האבטחה ירודה .ראשי רשויות צריכים להתאגד ולהפוך את
העבודה של מאבטחי מוס"ח לעבודה מועדפת .חשוב לעשות מהלך בנושא זה
בכנסת.
ג בדיקת רישום פלילי לקבלנים המועסקים במוס"ח
אבי ברויטמן -צריך לבצע בדיקת רישום פלילי לקבלנים המועסקים במוס"ח
ולקבל ח.פ מכל הקבלנים של הבניין .כידוע ,אסור לבקש או לבדוק רישום פלילי.
לכן ,צריך למצוא פתרון איך כן יהיה ניתן לבקש רישום פלילי.
חובב צברי -מדובר בשינוי חקיקה ,צריך לבחון אם אנחנו פועלים לשינוי חקיקה,
צריך לחשוב על פתרונות אחרים כגון :פתיחת קבוצות של הורים שמפרסמים
בעניין הפדופיליה.
 .3התייחסות משתתפים
אורי בן-יהודה -מערכת היחסים השלטון המקומי-קב"טים לבין רח"ל-פקע"ר.
אני כתבתי את המכתב שהוציא יוחאי.
אין לי בעיה אישית עם רח"ל או פקע"ר ,אך כשמתחלף בעל תפקיד חדש
מתעלמים מדברים שנבנו לאורך שנים .הדו-שיח בין פקע"ר לרח"ל לא טוב,
המלצנו להמתין עד לבחירת שר ביטחון חדש .ביקשנו הקפאת מצב והבנות
קיימות.
סוגיית אבטחת גני ילדים נדונה מעל שלוש שנים ,בנינו שני מודלים לאבטחת גני
ילדים ושוריין תקציב של  100מלש"ח ,אך נכון להיום ,הנושא תקוע עקב דרישת
האוצר להסכם המצ'ינג גבוה מאוד .צריך לנסות לכופף ולהפחית את המצ'ינג.
יוחאי וגימה -המודל קיים-מודל כלכלי ומבצעי ,היתה וועדה מסודרת שבה נעשו
חישובים וכו' .אבטחה ניידת -בבתי ספר (פחות מ 100-תלמידים) ,בגני ילדים,
פערים של שעות ,תקן לאבטחה .בסופו של דבר ,צריך לכופף ולהוריד את המצ'ינג.
השבוע מוני אקספו ,ביום ה' שעתיים של רח"ל בנושא פינוי אוכלוסיה .חובב צברי
וראש רח"ל יהיו שם ,אבקש לשלוח את האנשים שלכם.

יצאו שני מכתבים :טיפול בחללים ברשות המקומית ומסמך נוסף הנוגע להצעת
מחליטים ועדת היגוי רעידת אדמה .השבנו כנדרש-הועדה צריכה להיות עצמאית
עם תקציב להיערכות הרשויות המקומיות לחירום .כל מכתב שיוצא ,יוצא על דעת
יו"ר הוועדה.
עימאד ג'בר -צריך להסתכל על הנושאים המהותיים .הבעיה היא השר לא האלוף
ולא ראש רח"ל ווה .צריך לתקוף את העניין באמצעות מכתב מהשלטון המקומי
לרשויות המקומיות ובו לפרט למה אנחנו מצפים.
רמי בוסי -קיים שיתוף פעולה בפועל בין רח"ל לפקע"ר .נמצא את הנוסחה עד
לבחירת שר ביטחון.
 .4חובב צברי -סיכום:
 מודה לכל מי שהגיע והשתתף בוועדה.
 וועדת הביטחון הבאה תתקיים אצל ראש מועצת כפר שמריהו ,סרג'
קורשיא.
 צריך לקבוע יעדים לחמש שנים הבאות.
 צריך לקיים את הוועדה בתדירות של אחת לשלושה חודשים.
 מתכוון להיפגש עם נציב הכבאות דדי שמחי ובעלי תפקידים נוספים.

יוחאי וג'ימה
ראש מנהל ביטחון וחירום

