
 
 
 
 
 

 אגף ביטחון, בטיחות ושירותי חירום
 
 
 

 2018אפריל  2                                  
 י"ז ניסן תשע"ח

 
 
 

 2018מרץ  27מתאריך  פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון הנדון:
 

                            

 כללי .1

 התקיימה ישיבת ועדת ביטחון   2018מרץ  27בתאריך  

 השתתפו: .2

 

 תפקיד שם ומשפחה

 ראש העיר צביקה צרפתי

 מנכ"ל העירייה איתי צחר

 מנהל אגף ביטחון שי זייד

 קב"ט מוסדות חינוך  אבי סנדלר

 מנהל אכיפה שיטור עירוני נח חיימסון

 ממונה חירום אורי טל

 חברת מועצה דבורה שני

 חבר מועצה מתי פז

 חברת מועצה רויטל לן כהן

 חבר מועצה יובל לוי

 

 

 

 נושאים שנדונו בוועדה .3

 

 הערכות אבטחה במוסדות חינוך 

 הנחיות משטרת ישראל ומשרד החינוך וההערכות העירונית

 תכנית עבודה שנתית הכשרות ואימונים 

 

 

 

 

 



 
 

 וממונה החירום הציגו את הנושאיםמנהל אגף הביטחון  .4

 

הציגה שאלה לגבי מצב המקלטים במוסדות חינוך ונענתה ע"י מנכ"ל העירייה כי  דבורה שניחברת המועצה  .5

המקלטים נבדקים מספר פעמים בשנה וככלל מצבם טוב וכשירים לייעודם. חברת המועצה ביקשה לדעת האם יש 

ענתה ע"י ממונה החירום כי מקלטי מוסדות חינוך מתוחזקים באופן דברים המייחדים את מקלט מוסדות החינוך ונ

דומה למקלטים הציבוריים ומבצעים תהליכי שיפור מתמידים. מנכ"ל העירייה ציין כי במהלך סיור בבית ספר 

 אושיסקין ביקר במקלטים ומצא שמצבם טוב מאוד. 

זמן חירום השוכרים  מפנים את המקלט המוקצה ציין שרוב המקלטים מושכרים לפעילות כזאת או אחרת וב ראש העיר

 עבור הציבור . בשגרה המקלט פעיל ומתוחזק מעולה.

 אורי אדם צנוע ואחראי על המקלטים ועושה עבודה מצוינת.

מנהל אגף הביטחון וממונה החירום ציינו כי כל הפעילות במקלטים הדו תכליתיים מבוצעת עפ"י הנחיות פיקוד   .6

 העורף.

ביקשה לדעת האם הדרכות החירום מתבצעות בכלל בתי הספר והאם ניתן מענה  רויטל לן כהןחברת המועצה  .7

במיגון ובתרגילים לילדים עם מוגבלויות . כיצד דואגים לכך שילדים שאינם נוכחים בתרגיל בית ספרי , יעברו  את 

 הנושא ייבדק ע"י הח"מ מול מערכת החינוך –התרגיל בצורה אחרת 

ביקש לקבל פרוט המענה לתרחיש של הגעה של שוהה בלתי חוקי )שב"ח(  לשטח העיר.  לוייובל חבר המועצה  .8

 .הח"מ הסביר את התרגולת ושיתופי הפעולה עם המשטרה

הח"מ ביקש להודות לאורי על העבודה המסורה  ולהנהלת העיר המקצה משאבים וזמן לנושא ההערכות לחירום.   .9

 ור לחברי הוועדה במחסני החירום  ממליץ כי באחת הוועדות הבאות נקיים סי

הבנו שהעורף הוא החזית  ואנו פועלים לשפר את רמתם של העובדים והמתנדבים שיגיעו ראשונים  -ראש העיר  .10

בצורה טובה  לאירוע. כמות המתנדבים עולה באופן תמידי . אגף הביטחון מוביל את הפעילות העירונית בנושא

 מאוד.

 

 בברכה,                                                                                                        

 

 שי זייד

, בטיחות   ושירותי חרוםמנהל אגף ביטחון

 

 


