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 ישיבת ועדת בטחון עירונית סיכום 

 (01.8.01תשע"ד ) "ד אבמתאריך 

 
 :על סדר היום

 

 דו"ח מצב אירועים חריגים בקיץ 

 היערכות לפתיחת שנת הלימודים 

 
 :ישיבהב נוכחים

  
 

 תפקיד  שם 

, חבר ועדת הביטחוןיו"ר   חיים גורן
 מועצת העיר

 םמנהל אגף בטחון ושרותי חירו דוד אהרוני 

 מנהל מטה חינוך חביב נאמן

  

 מנהל מחלקת ביטחון חנן פרץ

  

 מנהל משל"ט בטחון אבי דוד

 נציגת מרץ שני מנור

 פיקוד העורף גל לדרור

  

 ירקון קמב"צ חגי סימנטוב

 קצין אג"ם שכונות יוסי ראובני

  

  

  

  

  

  

  

 עוזר ומנהל לשכה דני ויסמן

 
  

 
 

*  * * 
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 .סיכום הקיץ – 1נושא 

קצין אג"ם שכונות הציג את פעילות הקיץ בגזרתו. בסך הכל היה קיץ מועט באירועים בעיקר עקב 

 "צוק איתן".

עיקר האירועים נסבו סביב פתיחת מקלטים והשמירה עליהם, איתור רסיסי רקטות והרחקת 

 אזרחים ממקומות נפילה, וכדומה

)למשל סביב  מביע הערכה לאגפי העירייה, בדגש על שפ"ע, על העמדת גדרות בזמינות מהירה 

.  מתחם "כיפת ברזל" בפארק דרום(

מציין כי השנה לא פעלה תכנית קש"ת )תכנית סיורים שמטרתה איתור "נקודות חמות" ומענה 

נוער וכדומה(.  לאירועי אלימות 

הלילה  –הציג את הפעילות בגזרתו. הקיץ התחיל באבטחת אירועים גדולים  –קצין אג"ם ירקון 

 הלבן, מצעד הגאווה ועוד, שעברו בשלום.

התקיימה תכנית אבטחה מיוחדת בחופים, שמבוצעת בכל קיץ, כוללת תחנת חוף מול מגדל 

 האופרה לכל גזרת הטיילת.

מצלמות נוספות ברחבי העיר, כולל מצלמות  06במהלך המבצע הותקנו  –אבי דוד )משל"ט עירייה( 

נותנות תצפית ממקומות גב  והים על גזרה רחבה.אשר 

 ) )מנהל אגף ביטחון עיקר עיסוק האגף בנושא המקלטים. נדרשה שמירה על מקלטים  –דוד אהרוני 

וינצלו את פתיחתם לשהיית קבע )בעיקר אזורים  מסוימים בדרום העיר על מנת שלא יפרצו לשם 

 .  עם אוכלוסיה זרה(

יש מספר מקלטים בדרום מזרח הפיקוח העירוני מבצע בדיקות כל הזמן על המקלטים בשטח. 

אגף התברואה מנקה את המקלטים על פי דרישת הפיקוח  שהתרחשו בהם אירועי ואנדליזם.

 במקרה הצורך.

האגף יחד עם אגף רבעים ושכונות מחפשים מתנדבים שיהיו אחראים לעשות בדיקת מקלטים 

 בסביבת מגוריהם באופן קבוע.

 

 :והמלצות הצעות

ויש עזרה לחיבור תושבים לא - חריות על המקלטים. ישנו למשל חוסר ביפו של מתנדבים, 

 לפעול מול המשלמה לגיוס תושבים מתנדבים )אחריות חיים(.

נוער פעילים לעזור בניקוי ותחזוק המקלטים בעת חירום  - בחינת האפשרות להציע לבני 

ניתן לפעול בהם במסגרת עירונית בכלל(  )האם זה 
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 מודיםהיערכות לשנת הלי – 2נושא 

וייס  להוציא אישורי בטיחות לכל מוסדות  –קב"טית מחוז ת"א במשרד החינוך  –בקשת קרן 

 9.1החינוך לפני ה

מכיוון שהכשרות המבנים נמשכות ממש עד הרגע  –תגובת חביב נאמן )מנהל מטה מנהל החינוך( 

ניתן להבטיח שלכל המוסדות יהיו אישורי  96האחרון )השנה יש מעל  גן חדשות( לא  כיתות 

 בטיחות אולם יש מאמץ לסיים מהר ככל הניתן.

  –נציגי המשטרה 

ספר הצגת נוהל היערכות לפתיחת שנת הלימודים: הצבת שוטרים בשבועיים הראשונים ליד בתי ה

)הנהגים עוד לא רגילים לילדים שחוצים את הכבישים  על מנת לוודא הגעה בביטחה לבית הספר 

.  ולכן יש להציב שוטרים בימים הראשונים(

  –חנן פרץ מנהל מחלקת הביטחון 

חברות השמירה  0-לקראת פתיחת השנה נערכים כנסי קב"טים לריענון הנהלים, כנסי מאבטחים ל

 שרה לחדשים וריענון לותיקים.שפועלות בעיר ובהם הכ

גן מותקנים לחצני מצוקה למקרה שהגננת צריכה עזרה  כמו כן ישנם סיירי ביטחון לגנים, ובכל 

 מיידית.

המחלקה מחייבת את כלל מוסדות החינוך בעיר בתרגיל ירידה למקלטים בתחילת ספטמבר על מנת 

 כלל המחוז.לוודא מוכנות. אמור להיערך תרגיל גדול בתל אביב כהדגמה ל

דוד אהרוני מנהל האגף מציין כי יתכן שהשנה יערוך מבקר המדינה ביקורת על מוסדות החינוך 

. )יש כרגע איסוף נתונים(  בעיר בעניין החירום 

 

  –דיון בנושא מוסדות חינוך שאינם ממוגנים 

לם היתה גנים הועברו למקומות ממוגנים במהלך תחילת "צוק איתן". או 06-חביב נאמן מציג כי כ

 בעיה עם גנים פרטיים שחיפשו מקום מוגן ולעירייה לא היתה יכולת לעזור.

 נושאים לחשיבה עירונית:

 האם יש להתנות רישוי עסק לגן/מעון בהימצאות של מרחב מוגן? .9

)מיגוניות וכדומה(  .2 ניתן להסתפק בפתרונות מיגון חלקיים  ניתן לדעת מה מידת  –האם  האם 

 האפקטיביות שלהם.

 "הכי מוגן שיש". מה זה כולל? מאיזו רמה לאיזו רמה? –ת פקע"ר הנחיו .3

גנים עירוניים ופרטיים למקומות ממוגנים בעת  .4 האם יש לשקול הסדרת נושא העברת 

 חירום?
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 דבר נציגי הציבור:

)נציגת מרצ(  נווה  –שני מנור  מציגה פרויקט חדש של פעילים משכונות הדרום, ללכת בשכונות כגון 

/ עירייה. המטרה היא השבת תחושת שאנן ולמפ ות מפגעים, ולאחר מכן לדווח עליהם למשטרה 

 הביטחון והסדר. 

 

 

 

 

 אשמח להתייחסותכם, 

 

 בברכה,

 גורן חיים

 חבר מועצת העירייה

 יו"ר ועדת הביטחון העירונית


