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  מועצת שוהם ראש -גיל ליבנה 
  פתח את הישיבה ובירך את משתתפי הועדה.

 
  קב"ט שוהם -עוז  איציק

 
 נותן סקירה על שוהם

 
 :נעים אבי

 
 .מספר ראש רשויות אתנויש אני שמח שהרכב הועדה הוא כזה מלא, 

 
מאוד מצטער שיונה סיים את אני,  ,באופן אישי ,אנחנו נפרדים מיונה יצחקהיום 

יו"ר מרכז השלטון  במספר פורומים, גם מול חיים ביבסאת הנושא  יהעלית .תפקידו
אני רוצה שתדע שיש  ,אני ממש מצר על העובדה שהוא מסיים את תפקידו .המקומי

  לך הרבה הערכה!
 ובעיקר שלנו, הרשויות המקומיות, משרד הפנים לשאנחנו חושבים שזה הפסד 

 יום ובכל שעה. אנחנו מאחלים לך הצלחה ונהיה זמינים בשבילך בכל
 

 :קציר ששיעו"ד 
 

יונה סבר כפי שמשרד הפנים עוזר לרשויות בשוטף  ,שנים רבותיונה  אני מכיר את
יונה הוא איש שטח יוצא מן הכלל. כשרצינו לעשות  צריך לתמוך בהם גם בחירום.

 יונה יכול היה להגיד לי בדיוק מה קורה ברשות ולאיזה רשות אפשר לפנות.  פרויקט
 המצוינתשל יונה היא מאוד מאוד משמעותית. יונה מצא את הנוסחה  התרומה

  לשיתופי הפעולה. 
 

 :חיים נוגלבלט
 

גם אני חושב שההפסד הוא יונה הגיע אליי בהפתעה וסיפר לי שהוא החליט לעזוב. 
 כולו של הרשויות ומשרד הפנים.

 
 :יצחק יונה

 41את כל החברים פה. אני במערכת  רגש מאוד גם מהמעמד, וגם לראותתאני מ
 שנים במשרד הפנים. 21שנים, מתוכן  

נתנו שירות בחירום. בעזרת כל הגורמים  הןהיו רשויות שהייתי מתחלחל איך 
הרשויות נמצאות במקומות טובים יותר. השתדלתי לעשות הכל למען הרשויות 

העורף ועדת  דרך פיקודלפעול ניסיתי  שר.הוהמשרד המקומיות גם מול מנכ"ל 
  מל"ח על  מנת שהרשויות יוכלו לתת מענה לתושבים בחירום. 

 
 



 

 
  

 אבי נעים :
 עדכונים:

 

שנת הלימודים נפתחה באופן חלק עם אפס  – פתיחת שנת הלימודים .1
תקלות. כל שנה אני נפעם מהמוכנות של הרשויות. ישנם נושאים שעדיין 

 כמו נושא של הפקדת נשקים.  –פתוחים 
 

 :אריה מור
אני חושב שאמרת נכון בשני משפטים, פתחנו את השנה לאחר תקופה לא 

ביוני עם חטיפת שלושת הנערים, ולאחר מכן עם מבצע  הקלה, שהתחיל
 מצם את חלון הקיץ. ב צ-. כמו גם הפעלה של כיתות א"תןצוק אי"

המשרד הפעיל מערכות של חדרי מצב. פעם ראשונה זאת הייתה פעילות של 
גם ראשי מיליון מתקציב משרד החינוך.  300ה שימוש ביד חופשית, נעש

 רשויות מבינים את האחריות שלהם. 
 להסעות ביו"ש.₪ מיליון  10הצלחנו להשיג  –נושא של הסעות 

 נתנו לוחות זמנים של אורכות. 
 

  אלוני: דרור
אנחנו קיבלנו כי הייתה דחיה של מפעלי  -מפעלי הקיץ של תנועות הנוער

 -"צוק איתןאלוג היחיד היה בלילה הראשון של "הצופים. הדיהקיץ של 
 . מחנה בן שמן הוחלט לפנות לפני יום לפני הסוף. תבמחנה חרובי

 
הנוער העובד והלומד ובני עקיבא היו היחידים שהפעילו את המחנות שלהם 

 עד הסוף. 
 

  :מנהל אגף בטחון ושירותי חירום-אהרונידוד 
יצאו הרבה פקודות והנחיות לפתיחת שנת הלימודים. אני חושב שאפשר 
לשמור אותם כתוכנית מגירה, ובחלקם להשתמש גם בשגרה. אפשר לעשות 

 . של שנת הלימודים גם ביום הראשוןתרגיל 
 

נעשה שינוי בהעברת תשלומי מוס"ח.  -( עדכון) תשלומי מוס"חשינוי מודל  .2
התחשבנות תהיה וכל שליש שנה יועבר כמקדמה  תשלוםלפי המודל החדש ה

כך הרשויות לא יהיו מימון ביניים של משטרת  .בסוף שלישון ע"פ דיווח
 לבטל את הדיווח ולעשות ביקורת. הייתה ישראל. ההמלצה המקורית שלנו 

 השיג זה יצא מפה, מדיוני ועדת הביטחון.  

פיקוד העורף ויו"ר  נערכה ישיבה עם אלוף - ישיבה עם אלוף פיקוד העורף .3
 מש"מ:

 
 
 



 

 
  

  - סדנת עמידה מול מצלמה .א
פיקוד העורף נותן כלים אדירים, אנחנו רק צריכים לבוא ולקחת. יש 

של עמידה מול מצלמה. עשינו פיילוט מאוד מוצלח. הוא  מצויןקורס 
 מיועד לראשי רשויות. סדנא של יום. אני מציע לפנות לראשי הרשויות, 

אומנם מדובר בתרגול של פיקוד העורף אבל אני ממליץ לכם שמספר 
לחודש מתקיימת  21-ב המקומות יהיה מצומצם כדי שירוצו בקורס. 

 ישנם עוד שני מועדים בנובמבר ובדצמבר. -סדנא, בהמשך השנה 
 תצא פניה שלי ושל חיים ביבס לראשי רשויות.  2015לגבי שנת 

 - רשויות 15יש אפשרות לאמן  2015 בשנת -אימון רשויות בסימולטור .ב
 –ס לרשויות בשיטת כל הקודם זוכה ושל חיים ביב ייצא מכתב של
 שיפנו להרשם. 

  .נשלח לראשי רשויות -מבצע "צוק איתן" סקר משותף מש"מ ופקע"ר .ג

האלוף הבטיח שיטפל בנושא  – שילוב ראשי רשויות בקורסים בפקע"ר .ד
אני עושה  - לקורסים במילואיםשי רשויות יצאו מול ראש אכ"א שרא

 –נציגים של הרשויות  4היו אמורים להיות קורס בפיקוד העורף, עכשיו 
ורק אני השתתפתי במלוא ימי הקורס. אני לא מבין את ההתעקשות של 

ראשי ואני מיצר על כך שהצבא לא להכיר בימים האלה כימי מילואים. 
בל בסופו של יום מאשרים לקב"טים להשתתף בקורס בפקע"ר ארשויות 

 לקורס. לא משחררים את הקב"טים 
או  הוקמה ועדת היגוי אם יש לכם הערות –אקדמיה של פיקוד העורף 

ונדאג להעביר את  אלינוברעיונות  חברי הוועדה יכולים לפנות  הארות 
 .הרלוונטייםהדברים לגורמים 

התעקשתי שיעשו קורס להנדסאים  - קורס הנדסאים אדריכלים
 ייתןלהם הסמכה לאישור המבנים. אבל זה  ייתןואדריכלים. הקורס לא 
 היא לרכוש את הידע. הקורס שפה משותפת. המהות 

להעביר לנו תובנות של מבצע צוק איתן. זה מאוד מאוד אני מבקש  – "צוק איתן"
היו פה כמה דברים שהופנמו. הרב המחולט של  "צוק איתן"חשוב. באירוע של 

אזרחים  אירחנולמעט עוטף עזה רוב לא התפנתה מהבתים. אנחנו  ,יההאוכלוסי
 רבים 
. זה לא בא משום ההאוכלוסייי מהותי לגבי התנהגות ונ. היה פה שיתלהפגנושבאו 

 כלל הגורמים המטפלים.  מקום, זה בא בעקבות פעילות רבה של
 

 דובי דקל:
 1/01 -, ורבש"צים בגולן 8מתבטלים  1/10ברוצה להעלות פה נושא מאוד חשוב   אני

אני הרבה שנים בתוך המערכת ואני לא זוכר רבש"צים בעוטף עזה.  32מתבטלים 
 משבר אמון כזה לבין המערכת הביטחונית לתושבים.

 
 
 



 

 
  

 אבי נעים:
יוחאי ויאנה שמרכז שלטון מקומי, צריך דרך היו"ר לפנות לראש  –מה שאני מציע 

 צים שצריכים ללכת "רבש 40הממשלה ולתבוע שההחלטה הזאת תשתנה. יש פה 
ישובים, מג"ב הולך להוציא את כל הרב"שים. במשגב  130 -הביתה. יש לנו בעיה שב

 ביטלו את התאורה. הציבור לא מרגיש את רעידת האדמה. 
 

 אלוני:דרור 
הוא לא דוגמית של טילים מהצפון, מערכת ההתרעה מיקדה אותנו  "צוק איתן"

בת"א אין  איננה מוגנות. הבדואים בדרום אינם מוגנים. ההאוכלוסיימאוד. רוב 
שבוע ימים עם תחילת , יש לדבר הזה השלכות מיגון אישי בטווחי הזמן המוגדרים.

הרשויות  ישמעתי את ראש ושבים.המבצע המקלטים לא היו ערוכים לקלוט את הת
בטן מלאה על הנושא. אני חושב שהם צריכים להסתכל פנימה. לא יתכן עם מדברים 

 שראש הרשות לא מכין את הרשות לחירום. 
 

 אבי נעים:
 אני מסכים עם דרור באופן חד משמעי. 

  

 4כמו שצפינו עשינו את המכרז הראשון במרץ. כל  – לבתי ספרמערכות התרעה  .4
 11:00בשעה היום החברות נכשלו. לפני חודש התחילו מלחמות בין החברות. 

 .מי שיפסל לא יקבל את האישור .ל ארבעה סנסורים מכל חברהעהייתה הכרזה 
אם מישהו  ,לסנסורבדיקה באיטליה  נעשתה₪. אלף  7-8יר הוא בסביבות חהמ

"טים עם הסבר על יפסל אנחנו נעדכן. נוציא את המכתבים לראשויות וקב
איזה חברה עושה וכמה. אנחנו מרווחים פה כפול. החברות  ההתקשרותתהליך 

 ת חיבורכוללהמערכות . למערכת ₪ אלף  30 - האלה התחילו להתקין ב
 1600מצטרפים לפי המכרז . "צבע אדום"ל יהיה גם חיבורלמערכת נופר ובעתיד 

 למערכות ההתרעה. בתי הספר 
צמח בוועדה. דווקא נושא אני רוצה להזכיר לכולם שגם נושא מערכות ההתרעה 

אנחנו מודים למשרד הביטחון על שיתוף הפעולה. חיזוק המבנים צובר תאוצה. 
 גם רשות שלא נמצאת ברשימה היא יכולה לקנות מערכת במחיר המכרז.

 

יש קבוצה שהתחילה תואר ראשון בבית ברל. אנחנו  - לימודי תואר ראשון .5
 .ת לימודיםמלגגם טים ויש "רוצים שתעבירו את המידע לקב

 

 – מול לקחי המערכה האחרונה מרכזי חירום אזוריים .6
 

  יגאל להב:
אני מסכים לכל מילה, המשבר הזה  -משבר אמון בין המתיישבים למדינה

הטיפול ל הבין שהוא לא יכול לטפל בעורף העביר את "רק ילך ויגדל. צה
 לפיקוד העורף.



 

 
  

אותם ישובים קולטים לא ראינו  ,קלט כיישוביאיך ישובים שהוגדרו מראש 
ח "במחסנים של פסם גרם של אחריות. במקום להחזיק את הציוד אצל

 ידלג את זה לרשויות הקלט. שהציוד 
 

 :רמי בוסי
הממשלה. אנחנו בתהליך של גיבוש רח"ל התחילה לפעול לפי החלטת 

צפון/דרום.  0-40. קיבלנו תקציבים לטובת הרשויות. והפרויקטיםהתוכניות 
החלטת הממשלה קיבעה את סיכומי השר והחלטת הממשלה. בישיבה 

 הבאה של הועדה נציג מצגת מסודרת על הכל. 
 צריך להיות ברשות 4%עלפי התקן של משרד הפנים  –לגבי נושא המזרונים 

 ולא במחסן. יש לנו את כל הנותנים כולל השלמות. 
 

 :עמוס לוטן
  הם גם בגלל רעידות אדמה ולא רק מלחמות. 4%

 

 .הרמת כוסית .7

 
                                                             

 
 

 בברכה,                                                                                          

                                                                                 
 יוחאי וגימה                                                                                           

 ראש מנהל בטחון וחירום                                                                                  
 

 


