
 
 

 
 
 

 

 

 

י"ח אב תשפ"ב 15.8  

   

 

סיכום ישיבת וועדת ביטחון עירונית (זום)  

סקירת היערכות מחלקת הביטחון בעירייה לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב  

 

 

חברי ועדה ומשתתפים: 

חיים גורן - מ"מ וסגן רה"ע (יו"ר הוועדה), אופירה יוחנן וולק - חברת המועצה, נתן וולוך - חבר מועצה, 

דוד אהרוני - מנהל אגף בטחון ושירותי חירום, רם גלובקה - מנהל מח' בטחון, חנן פרץ - מנהל אגף 

סל"ע, אלון רווח – הקב"ט העירוני, רועי סולימן - ע' סגן רה"ע, והח"מ. 

 

פתיחה- חיים גורן: 

אנו מתכנסים היום כמדי שנה באוגוסט, לבחון את היערכות מחלקת הביטחון לפתיחת שנת הלימודים 

הבאה עלינו לטובה.  

 

רם גלובקה, מנהל מחלקת הביטחון : 

מחלקת הביטחון נערכת לפתיחת השנה בכל ההיבטים. 

נתונים כלליים: 

• בתי ספר וגני ילדים - 186 בתי ספר, 640 כיתות גן, 220 מאבטחי מוסדות חינוך. 

• פערי אבטחה -  במרחב צפון פער של כ-5-8 תקנים, במרחב דרום- אין פערים. 

• מערך הסיור הוגדל בשלושה סיירים רכובים נוספים החל מחודש יוני. 

סה"כ מונה המערך: 21 סיירים,  15 סיירי אופנועים,  6  סיירי רכב. 

הסיירים נותנים את המענה בעיקר לאשכולות גנים וגנים בודדים בהם אין מאבטח או שיש סדרן 

בכניסה שאינו חמוש.  

בנוסף, המחלקה דוחפת לביצוע פיילוט של אבטחה באמצעות אמצעים טכנולוגיים (מצלמות, לחצני 

מצוקה ועוד)  כדי להוריד את הצורך בכוח אדם שקשה מאד לגייס.  

במהלך השבועיים הקרובים עד לפתיחת השנה, יתקיימו קפ"קים לחברות האבטחה ולקב"טים בשיתוף 

כלל הגורמים העירוניים וכן כנס מאבטחים כללי ובו יינתנו כל הדגשים הרלוונטיים. 

 

  



 
 

 
 
 

 

 

אופירה יוחנן: 

1. יש להסדיר את כל סוגיית פתיחת המקלטים שבתוך מוסדות החינוך בעת חירום. במבצע האחרון היו 

מקלטים שנשארו סגורים ולתושבים שם לא היה מענה של מיגון בעת אזעקות.  צריך פגישה של מחלקת 

הביטחון עם מינהל החינוך כדי להגיע להסדר ברורה בעניין. 

2. יש לעודד את המאבטחים ולשמר אותם בכל דרך, למשל לחלק מזכרות ממותגות של העירייה בכנס. 

 

התייחסות יו"ר הועדה חיים גורן – שני הדברים מקובלים ויבוצעו. 

 

חנן פרץ, מנהל אגף סל"ע: 

מדווח על פעילות האגף במהלך חודשי הקיץ. התקיימה פעילות ענפה מאד של הסיירים והשיטור העירוני 

למניעת ונדליזם, התמודדות עם בני נוער משוטטים בחופים ובפארקים ועוד ועוד. 

 

חיים גורן , יו"ר הוועדה מסכם-  

מודה לכולם על כל הפעילות וההיערכות המורכבת. אמנם כל שנה אנו חוזרים על אותן פעולות פחות או 

יותר, אבל כל שנה יש לה את המורכבויות והדינמיקות שלה וצריך להתחיל כל פעם מחדש עם האנרגיות 

והמאמצים של הפעם הראשונה! 

בהצלחה רבה רבה לכולנו בפתיחת שנה מוצלחת ובטוחה בעזרת ה'! 

 

 

 בכבוד רב, 

 

דני ויסמן, ע' – ב/ 

חיים גורן, סגן ומ"מ ראש העירייה 

חבר מועצת העיר ת"א- יפו 

יו"ר סיעת "מאמינים"  

  

 

 

 


