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סיכום ישיבת וועדת בטחון עירונית )זום( מתאריך 19.6.2022 

 

סקירת הפעילות העירונית - הפיגוע בדיזנגוף ואירועי הרמדאן 
 

 

 

חברי ועדה ומשתתפים: 

 

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

חנן פרץ, מנהל אגף סל"ע, דוד אהרוני , מנהל אגף בטחון ושרטתי חירום, רם גלובקה , מנהל מח' בטחון, 

מני הרשטיק, ס מנהל מוקד, נתנאל שדה, מנהל מח' חירום ,יצחק ציפרוט, מנהל מרחב סל"ע , מיכאל קשר, רלש"ק 

מרחבי ירקון, רועי סולימן, ע סגן רה"ע, והח"מ. 

 

 

פתיחה- חיים גורן: 

 

אנו מתכנסים היום בעקבות אירועי המתיחות במהלך הרמדאן האחרון והפיגוע בדיזנגוף שפקד אותנו , על מנת לסקור 

את הפעילות העירונית באירועים אלו ולקיים הפקת לקחים ותובנות, כדי להבטיח כי אנו נותנים את המענה הטוב 

ביותר לאירועים מסוג זה, בתקווה שלא יקרו יותר כמובן..  

 

חנן פרץ , מנהל אגף סל"ע – 

מציג במצגת את ההערכות העירונית לפיגועי טרור ואת ההפקת הלקחים ) מצ"ב מצגת( 

 

הפקת לקחים 

pptx.מאיורעי טרור

הפקת לקחים 

pptx.מאיורעי טרור 

 

דוד אהרוני, מנהל אגף הביטחון ושרותי חירום –  



 
 

 
 
 

 

 

מציג את הדילמה -  האם מפעילים חמ"ל עירוני ייעודי לאירוע זה, או מתנהלים על בסיס הקיים ורק חוברים לחפ"ק 

המשטרתי.  

עמדתנו לאור הלקחים מהאירוע – היא שלא צריך לפתוח את חמ"ל החירום, אך יש לפעול מתוך משל"ט מב"ט עם כח 

גדול יותר, כי המצלמות חיוניות מאד באירוע כזה.  

כך נוכל לפתור את הבלגן שהיה בתחילת האירוע כאשר הקפיצו אותנו להרבה זירות במקביל בהתראות שווא.  

הקב"ט העירוני צריך לחבור לחפ"ק המשטרתי ולנהל יחד עם המשטרה את האירוע באמצעות מחלקת הביטחון, ותוך 

הסתייעות באגפים העירוניים הנוספים כולל סל"ע כמובן.  

 

 

מני הרשטיק, ס' מנהל המוקד- 

יש מערך חירום בתוך המוקד, אנשי מנהל הכספים מתגברים אותנו, יש שתוף פעולה מצוין, עמדנו בנתוני המענה 

לאזרחים , 96% מענה לשיחות. 

היו עובדים כל הלילה במוקד , היו המון פניות של חרדות , פחד - הופנו לרווחה. פניות שביקשו ליווי הביתה – הופנו 

לאגף סל"ע.  

 

 

מיכאל כשר, משטרה קש"ק מרחב ירקון-  

יש צורך בהידוק הקשר עם נציג העירייה בחפ"ק המשטרתי על מנת שהכול יהיה מתועד והמשימות יגיעו דרך החפ"ק. 

מעבר לזה - היה שת"פ מעולה , הייתה נוכחות גדולה של כוחות. 

 

רם גלובקה, מנהל מח' בטחון-  

הצגת תחקיר והפקת לקחים לאירוע פיגוע ירי ברחוב דיזנגוף בתל אביב: 

 

 

רקע 

 

בתאריך  7 לאפריל 2022 במהלך גל הטרור בישראל התרחש פיגוע ברחוב דיזנגוף בתל אביב 

בפיגוע נרצחו שלושה אנשים ומספר פצועים שחלקם נפגעו באופן קשה. 

הפיגוע כאמור אירע כחלק מגל הטרור שהחל באותם ימים בערים באר שבע, חדרה ובני ברק. 

 

הפיגוע התרחש בסמוך  לשעה 21:00, מחבל ירה באקדח מטווח קרוב לעבר קבוצת מבלים  

בפאב " אילקה בר" ברחוב דיזינגוף 148. 

 

המחבל, שוהה בלי חוקי פתח במנוסה לאחר הירי. 

לזירת האירוע הוקפצו כוחות ביטחון רבים שהחלו בסריקות בסמוך לזירה ובתום מרדף שנערך מספר שעות  

נתפס בסמוך לכיכר השעון ובתום קרב יריות קצר נוטרל ונהרג. 



 
 

 
 
 

 

 

 

פעולות שננקטו ע"י מחלקת הביטחון: 

 

לפני האירוע: 

 

כאמור הפיגוע הנ"ל היה חלק מגל פיגועים שהתרחש במרכזי ערים במדינה שבעקיבותם ננקטו מספר צעדים 

ע"י מחלקת הביטחון: 

• חומשו עובדי עירייה ובעלי תפקידים בדגש על עובדי שטח )פקחים וסיירים(. 

• תוגבר מערך הסיור העירוני ע"י יחידת הסיור של מחלקת הביטחון, סיירי סל"ע וניידות פיקוח עירוני 

בדגש על מוסדות חינוך , מתקני עירייה ומרכזים הומי אדם. 

• בוצעו ישיבות תאום של מחלקת הביטחון ואגף סל"ע למקרה של תרחיש חירום בשגרה וריענון סדר 

פעולות. 

• הועברו הנחיות ביטחון והגברת ערנות לחברות האבטחה העירוניות וכן למנהלי מוסדות חינוך 

ומתקני עירייה.  

• הקב"טים הונחו להיות בזמינות 24/7 בכל האמצעי הקשר וכן כל יציאה מתחום אזור המרכז 

התאפשרה באישור של הח"מ. 

 

 

עם הודעת דבר הפיגוע: 

 

• הח"מ הנחה את הקב"ט התורן להגיע לזירת האירוע, לחבור עם מפקד כח המשטרה ולהעביר 

אינדיקציות מהשטח. 

• כמו כן, הוקפצו מספר קב"טים למשימות לסיוע בטיפול באירוע המתגלגל. 

• קב"ט הגיע למשל"ט הביטחון וסייע בניהול האירוע מטעם המשל"ט וקבלת תמונת מצב. 

• קב"ט הגיע לבית חולים איכילוב וחבר למרכז המידע על מנת לקבל פרטים אודות נפגעים בפיגוע. 

• קב"ט הגיע לבניין העירייה שבו התרחשה פעילות לתושבי העיר וניהל את אבטחת הבניין. 

• הח"מ הגיע לזירת האירוע וחבר לחפ"ק המשטרתי שהוקם במקום שבו היו נציגי של כוחות האבטחה 

והחירום. 

 

 

• בזמן האירוע התקיימו בעיר מספר פעילויות בלתי פורמאליות של בני נוער ברחבי העיר. סיירים הונחו 

להגיע לכל המקומות בהם התקיימה פעילות לצורך הרגעה ופיזור התלמידים בסיום הפעילות. 

• הח"מ עמד בקשר רציף עם הקב"ט המחוזי של משרד החינוך לגבי פעילויות תלמידים בעיר. כמו כן, 

היה בקשר עם מנהלי מרכזי תרבות בעיר לגבי שחרור  הקהל מהמרכזים )כגון: הבימה, היכל התרבות, מרכב 

עינב ומרכזים נוספים(.  

• סיירי מחלקת הביטחון סייעו בלווי תושבים אשר חששו ללכת לבדם ברחובות הסמוכים לאירוע. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

מסקנות ולקחים:  

 

1. רציפות תפקודית של מחלקת ביטחון ע"י קב"ט תורן וכונן הוכיחה עצמה כיעילה ולאחר מספר דקות 

מהתרחשות הפיגוע היה נציג של מחלקת הביטחון במקום  האירוע שנתן מענה ראשוני לדרישות וצרכים 

שהועלו מהשטח עד להגעת מנהלים בכירים. 

 

 

2. שילוב קב"ט במשל"ט הביטחון בעת אירוע חירום בשגרה לצורך קבלת תמונת מצב והעברת 

אינפורמציה למקבלי ההחלטות הוכיחה עצמה כיעילה ואף הוכנסה לחוברת ניהול אירועים בשגרה כשלב 

ביניים לפני פתיחת חמ"ל עירוני. 

 

3. יש צורך להמשיך ולחזק בשגרה את שיתופי הפעולה בין כל גורמי הביטחון העירוניים וכמו כן כוחות 

החירום וההצלחה קרי משטרה , מד"א כב"א ופיקוד העורף. 

 

 

 

חיים גורן , יו"ר הוועדה מסכם-  

מודה לכולם על כל הפעילות במהלך חודש מורכב  וקשה זה.  

מבקש להטמיע את הלקחים ולהיערך לכל מקרה שלא יבוא. 

מעדכן שהעירייה והמשטרה במהלך להקמת מועצה לביטחון עירוני שתכלול צוותים משותפים לכלל גורמי העירייה 

והמשטרה ותטפל בכל נושא הביטחון האישי בעיר על כלל היבטיו. אנו נעדכן בפרטים בוועדה הבאה.  

 

רשם: דני ויסמן, ע סגן ומ"מ רה"ע 

 

 

 בכבוד רב, 

                                                                                                                                    

 

חיים גורן, סגן ומ"מ ראש העירייה 

                                                                                                              חבר מועצת העיר ת"א- יפו 

                                                                                                              יו"ר סיעת "מאמינים"  

  

העתקים- 



 
 

 
 
 

 

 

מר רון חולדאי, ראש העירייה 

מר ליאור שפירא, יו"ר המועצה 

מר רובי זלוף, סמנכ"ל העירייה לתפעול 

 

 

 


