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:ראשמועצתביתאריהויו"רועדתביטחוןאבינעים


.עלהאירוחלעירייתבניברקולחייםנוגלבלטהודותאנירוצהל
עםהרבהמאוד-שלטוןהמקומימרכזההכיפעילהבטחוןהיאהוועדהיוועדתהב

.םהישגי
עלמנתללמודולהכיראתכלגוונירשויותשלדיוניהוועדהביןהאנחנועושיםסבב

.והחירוםןהביטחוהרשויותמקומיותוהתמודדותםעםנושא


:ראשעירייתבניברקזייברטחנוך


מהלראותולשמועברואהחשיבות,בבניברקןהביטחותביקורוועדאנימברךאת
.קוראבשטח

ברק בני המקומינמצאת השלטון בדירוג גבוה מאוד לחירוםברמה .במוכנותה
צריךלתתאתהדעת,לדעתי המקומי בנושאהשלטון המרכזי עלתמיכתהשלטון

ללאסיועהשלטוןהמקומיעלהתחושההיאשזורקיםאתנושאהמוכנות.החירום
ותמיכה מתמודדיםעםאתגרים. חירוםהאתגריםזמןב,גםאםבתרגיליםאנחנו

בנוסףחירוםתקניכחאדםמקצועיליהיוגדוליםיותרולכןהמדינהצריכהלתקצב
.לקיימים
ולאטלאטהמדינהמעבירהסמכויותאלינו,האישיהדברלאשונהןהביטחובנושא

ללאתמיכה.


:ראשמועצתביתאריהויו"רועדתביטחוןאבינעים


ההימשרדלבט"פ,שלהשיטורהעירוניאםאףראשרשותלאהיהנכנסלפיילוט
ומ,נכנע להשתתףמממתקפל מצליחות היו כלכלית מתקשות רשויות גם וכך ן

מכיווןשהרשויותשיתפופעולההכללהזהמוכלעלכולם.בפרויקט.


:ראשעירייתבניברקחנוךזייברט


אנחנושמנואתהדגשעלהביטחוןהאישישלהתושבים,זההנושאהכיחשובבבני
ברק.


נוגלבלטחיים


קב"טים.00יש–מבחינתמוסדותחינוךאנחנובמצבטוב-אגףהביטחוןבבניברק


-סקירהעלבניברק -



 
 
 
 



 

 
  

 
  נושאים לעדכון:


אבינעים


כ–לקב"טים ברשויותמלגאים של מפעל הפיס סיוע  .0 שובצו 63-השנה

וב הפיס מפעל של ימלגאים 033צעו במחלקות התנדבות הביטחוןשעות
סיוםבאוגוסט-ברשויות . מכתבלרשויותלהישלחבימיםהקרוביםאמור
 שנים63לשיבוץ לשלוש מלגה המקבלים שאנחנו.מלגאים הפידבקים

ליוזמהמבורכתשמסייעתדוגמאמוחשיתד.ישפהמקבליםהםטוביםמאו
 .לרשויותולקב"טיםבקידוםהמוכנותלחירום



ראשי43נערכועדכהשנימפגשיםנכחו–לראשירשויותניו מדיהיום עיון  .2
מדיה.רשויות הניו עולם בין קישורים עושים טובים, פידבקיםמאוד היו

מיעלאתהפצתהמידעלציבורוגםהשימושבניומדיהלרשויותהמקומיות.
אםאתהמוציאהודעהברשימתתפוצה:מאפשרדיאלוגעםהאזרחלדוגמה

הרשותיים. במוקדים בקבוק צוואר מונע מפגשים  מתוכננים עוד שני זה
 .לחודשים נובמבר דצמבר

לטעמי,הסדנאמהמוצלחותשאנחנועושיםעם–עמידה מול מצלמהסדנת  .0
ם.זהיכוללתפוסערךמוסףלראשירשויותוגםלקב"טיפיקודהעורף.נותן
והתנסותטיפיםמאודחשוביםראשירשויותמקבליםתנו.כלאחדואחדמא

מולמצלמהשתועיללהםגםבשגרהוגםבחירום עדכה. ,מפגשים7נערכו
מתוכננותעודשתי.ראשירשויות62-סה"ככ.שנייםמהםבחודשהאחרון

למגזרהערביבשפהידוחגיםכנראהבחיפהמפגשאחדייחסדנאותלאחרה
.הערבית

ישפיזורבכל.הנדסאים52-מהנדסיםו023-הוכשרוכ–קורס מהנדסים .4
 הארץשלאנשימקצוע.שיכוליםלתתגיבוילכוחותהחילוץוההצלה.

,שאלתיאל)אוהדעוזרירעידותאדמההתראהלהתקנתמערכות-קול קורא .2
 .(רם

:אוהדעוזרי
ימולבשלקולקוראישתאריךסיום.קודםכלתכנסושהדברהכיחשובשת

למערכת.אתמולישבתיעםאריההואהבטיחלישישתדללהאריךאבלאלו
קליטת של הזה התהליך בין קשר שום אין החינוך. משרד של הכללים

חיר.לביןההליךהמקבילשלמכרזוהצעותמבמערכת"המרכבה"הנתונים
במחירשלשניזוכיםכמושאתםיודעיםחברהלמשקפרסמהמכרז,ישנם

ש"ח9,333 , מתקצב החינוך משרד ₪8,333לפי ביפר. של המערכות
ומטורולהלאנבדקובשוםמקוםבעולם.במערכותשלהמכרזעלזהעושים
נוהלהצעתמחיר.מבחינתו,המכרזסגור.קודםקולתמלאואתהקולקורא.



 

 
  


-ישיעפרוני

,אנחנוכלהזמןקוניםמערכות."נחשולכחולתרגיל"מחראנחנונפגשיםעל
מה שיתקינו למיניהם גלאים שיהיו צריכים הם אם זה, את לעצור צריך

שהםרוצים.


–שאלתיאלרם
קודםכלאנחנועםהפניםלרשויות,לפיהחוקמשרדהחינוךיכוללאשראת

ביה"סתבהגוףהמוסמךבמדינה.המערכתהמקומיהמפרטשלהמערכתלפי
מישישלוביתספר,0983אשרנבנולפניספראמורהלתתמענהלכלבתיה
חריגים.הפערהגדולשלבתיבאותושישיםכזהוהואאינומופיעברשימה

 אחרי יודעים0983הספר אנחנו הספר. בתי כל את שנרשת היא המגמה ,
ובמיוח נבדקו שפיראשהמערכות לאבי חברה עוד תבוא אם הגלאים. ד

 שעומדבתנאיםאניחושבשהואיאשראותהויכניסאותהגם.

למהעשינואתזהבמגזר–)חייםנוגלבלט(הערבייוםעיוןקב"טיםבמגזר .6
לדרבןאתהייתהמטרתהיוםהערבי?אנחנויודעיםשיששםהרבהבעיות.

וחירום בטחון בנושא ללימודים להירשם במגזר הקב"טים עיריית. ראש
מצליחים'סח אנחנו מימון. שיתנו רשויות ראשי עם ידבר שהוא אמר נין

לקב שיתנו רשויות ראשי "לשכנע חופש. יום ד"רטים דברים נשא בכנס
וזאתהייתהחוויהנהדרת.אנחנובאיםלקראתםישתמיכה–דוביקתמרי

ניסינולהבהיראתחשיבותאיגודהקב"טים.מאתנומאבינעים,מיוחאיוגם
 .עלמנתליצוראופציותלקידוםאתחשיבותהתוארורכישתהידע

עברההחלטהבנושאמדיפקחיםאחידיםבכל–(ימה'יוחאיוג)מדי פקחים .7
 בנושא ישיבות כמה עשינו זה את לקחנו שיאנה–הרשויות. סקר יצא

 פרסמהלרשויותבנושאמדיפקחים.משכ"לשכרומעצבתמיוחדתבנושא.
 

לסמליםוהתגיםעלמנתמציעלעשותעםסקוצ'יםאני – יוסי אוחיוןרפ"ק 
.להקלעלהמשתמשוזאתמלקחיםשלמ"יבאפיוןמדיםבעבר

 
 תסגרוגםאתנושאקצבתביגודלפקחים.-חובב צוברי 


נוגלבלטחיים


הקב"ט מעמד יורדות–תקציב לרשויות חירום של שתקציבים שמועות ישנן

לא אנחנו זה. בשביל להיות לאאמרו למרותשהתקציב הקב"ט. מעמד מתקציב
יכוליםלדעתאיפהנמצאהכסףולמההואמנוצל.

אנחנויודעיםשכלפעםשהצלחנולהגיעלמשהוזהלאיצאלפועל.–מעמדהקב"ט
בליעמהליתמשרדהפנים.נפגשנו"גישהעםמנכהואיזםפבלסכלהקרדיטליואב



 

 
  

רגב. לאלי אותנו היאהפנתה צריכים, להאתמהשאנחנו העברנו נציגיםמסביב
אתהנושא.קדםהיאקיבלההוראהמהשרל

.72%משרדהחינוךואותוהואממןבקב"טמוס"חישלורגולטורשהוא


ואתהיודעכמהאפשררובמנהליהביטחוןעושיםעודדבר-בלס יואב יםמסביב,
לסמוךעלאותואדם.אנחנורוציםלקחתאתמספריהאחדהאלהולשדרגאותם.

רובהרשויותהשכילווהעבירואתהקב"טיםלחוזיבכירים.
הבעיהשבהרבהרשויותלוקחיםמקצועמאודרציניומינושםאנשיםלאמקצועיים

עשהאיסוףנתונים,ננשבעםאלירגב,בשורההתחתונהאנחנומכלמינימשימות.
קדםמשם.תנציגאותםלאליונ




פטורמתשלוםעלתדריחירום:


עירכמובניברקשישהנושאעלהבעברבפגישהעםגלעדארדןולאהתקדםלדוגמה
.צריכהלשלםאלפישקליםכלשנהתדרחירוםהל

אופיראקוניסבנושא.ח"כעםשלהיפגצריכיםאנחנו-לאנמצאפתרוןלנושא


 .9/9ועדתביטחוןהבאתהיהב


:נושאים


 שניעדכוניםחשובים:–)רמי בוסי(סטטוס תיק אב לרשות  .0

בימיםאלהיתפרסםמכתבאיתורשלראשרח"לקבוע.
.ביןרח"ללפקע"רסדרתהעבודהלהמזהחודשיםמתבצעתעבודהשלועדה

הנושא.חשובשהועדהתדעאתהדברים.בתקופההקרובהיהיהסיכוםשל
לעירייה,5335בשנת-לעירייה/למועצהתיקאב נכתבהתיקאבהראשון

הצורךבתיקאבלמועצהעלהמןהשטח.
.העברנוכללעירייהמצאנונכוןלעדכןאתתיקיהאבהראשוןשיעודכןהוא

הקב התייחסות דרך החלטות "מיני שונה והוא גמור התיק מהתיקטים.
חוברותלבעלי07הקודם.הואבנויבצורהיותרידידותית.החלקהשניהוא

.מרכזייםברשותתפקידים
יקבלו שאותם השירות ברמת מהפכה עושה הוא לטעמי השלישי החלק

 יש בעבר. להם היה שלא כלי מקבלות הרשויות כלCDהרשויות. עם
.הרלוונטייםלגורמיםהנושאים,ומהשנשארזהלמלאאתהפורמטולהעביר

ל אב הקייםתיק התיק מאוחר. יחסית שנכתב תיק זה המקומית מועצה
במועצותהמקומיתהואנותןמענה,אבלהעבודהעליותתחיללאחרשנסיים

אתתיקהאבלעיריות.

לא–()רמי בוסי סטטוס מרכז איתנות .5 מלאהקרדיטהואלפיקודהעורף,
המרכז. בשלביםהראשוניםשל רח"ל נושאמרכזהייתהמעורבותשל כל

האיתנותקיבלדחיפהקדימה.מעברלצוותההקמה,הוקמומספרצוותים



 

 
  

שהםצוותיםמקצועיים.כלצוותמורכבמאנשימקצועויששםנציגיםשל
 ורח"ל.פקע"ר,מרכזשלטוןמקומי,משרדהפנים

כלהסמליםיוצאיםעםלוגושנקבעלמרכזהאיתנות.כולםשותפיםמלאים
אתהמרכז. שלושהאלמנטים.ישגוףשמוביל בתוכו האיתנותכולל מרכז

מבחינת–ביה"ס שמש. בבית המשטרה של המדהים בביה"ס גם ביקרנו
דמשרדהביטחוןבדיוןעםמנהלמקרקעיישראללהקיםלידפיקו–המיקום

העורףברמלה,עםכניסהנפרדת.
 

 מרכז מורשת עורף
סימולטורשבאללמדאת-סימולטור של חוויתי האוכלוסייהמרכז וזאת.

מעברלגופיהחירום.לאוכלוסייהלהגיעדרך
האי כגוןנתמרכז נוספות באוכלוסיות מתרכז מנכ"לים/מזכירים,:ות

שהואיושבראשהאיגוד.בוועדתההיגוייושבגםמנכ"לעירייתרחובות
המרכז של פתיחה ירית שהיווה רשויות ראשי כנס את לציין חייב אני

 כ נכחו בכנס גדול003לאיתנות כזה כנס היה לא מעולם הרשויות ראשי
ראשי03והגיערח"לניסתהלעשותמבחינתהמשתתפים.הכנסהכיגדולש

אתראשיהרשויותופההקרדיטלמרכזשלטוןמקומישנרתםלגייסרשויות
.הכנסארגוןוגםבסיועשל

ראשירשויותיהיההמשךישנוצוותשמתכנןאתהנושאיםלכנסהבאכנסל
בקשותשלראשירשויות.מתוך

בכירהבמשרדיממשלהזהקורסשקיבללאוכלוסייהקורסבמקבילמתחיל
אישורע"יראשרח"ל.



 :אבי נעים .0

חקיקהפרטיתבנושאפטורלרשויותמקומיותמתשלוםעלאנימציעלקדם
 .תדרחירוםובדיקההאםרשויותמקומיותיכולותלאפשרצריבההדדית


 


 רשמה:יאנהפורמן




