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סיכום ישיבת ועדת בטחון עירונית מס' 1 
מתאריך 8.8.19 ז' באב תשע"ט 

 
 

על סדר היום: 
 

פתיחת שנת הלימודים תש"פ: עדכון מנהל מחלקת הביטחון 
 

המשמר האזרחי בתל אביב – יפו: עדכונים ודרכים לחיזוקו 
 
 
 

נוכחים בישיבה: 
 

חיים גורן, יו"ר וועדת ביטחון 
נתן וולך, חבר מועצת העיר וחבר ועדת ביטחון  

שי מערבי, נציג ציבור, רוב העיר 
חן קראוס, חברת מועצה 

דוד אהרוני, מנהל אגף ביטחון 
חנן פרץ, ס, מנהל אגף ומנהל מח ביטחון 

אבי פרמון, קב"ט אזורי 
פלורט גרינברג, רכזת בחירום משא"ז 

נטלי חיות, סל"ע 
אייל קידר, מנהל מח' חירום 

אבי סלמון, קב"ט 
אלון רווח, קב"ט מוסדות חינוך 

שלומית בלול, מרחב ירקון , מתנדבים 
צור אל, קצין קישור פקע"ר 

גיא לביד, משל"ט בטחון 
דני ויסמן, עוזר חבר מועצה 

 
 
 
 

סיכום הישיבה והחלטותיה- 
 

חנן פרץ- הצגת תמונת מצב מח' ביטחון והערכות לפתיחת שנת הלימודים תש"פ ) מצ"ב מצגת( 
 

  ppt.8.8.19 - וועדת ביטחון עירונית :FW
 

אתגרים- כ"א ואיכות כ"א,  כמו כן נדרש שיפור בקודן האינטרקום בגנים+ מצלמות ב כ 200 מתחמי גנים 
על מנת להקל ולשפר את אבטחת הגנים. 

 
 
 

http://sharedocs/sites/ShareDocs4/nivhare_zziboor/haimgoren5/DocLib1/DocLib1%20automatically%20created%20by%20sharedocs%201/28982719.msg
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פלורט גרינברג-  סקרה את נתוני המשא"ז בעיר להלן הנתונים- 

 
א. נתונים כלליים: 

 
1. בסיסי הפעלה ושיטור קהילתי בעיר: 29 תחנות )13 בירקון ן- 16 ביפתח( 

2. מספר  מתנדבים: כ- 2,000 איש. 
3. בסיסים ללא תחנה: בבלי, עג'מי ותיירות לב ת"א: 

  בבלי- תחנה חלופית במקלט הציבורי ברח' הכנסת הגדולה- לפני מסירת נכס ושיפוץ  
  עג'מי- לא אותר נכס מתאים למעלה משנה. 

  תיירות לב ת"א- הוצע נכס עירוני ברח' נחמני 4, טרם התקבל. 
 

ב. תכנית שיפוצים בבסיסים לשנת 2019: 
 

מס"ד שם הבסיס סטטוס עלויות )הערכה( סעיף תקציבי מהות השיפוץ 
1 פשפשים בוצע 120,000 תב"ר שיפוץ כללי 

2 תיירות יפו בטיפול 30,000 שיפוץ בסיסים צבע – נזקי רטיבות 
3 רמת החיל לפני שיפוץ 80,000 שיפוץ בסיסים שיפוץ כללי 

4 יד אליהו לפני שיפוץ 80,000 תב"ר פירוק גלריה ושיפוץ כללי 
5 עזריאלי לפני שיפוץ 30,000 תב"ר שיפוץ כללי 

6 יפו ג' לפני שיפוץ 30,000 אחזקת בסיסים צבע- נזקי רטיבות 
7 נווה עופר לפני שיפוץ 30,000 שיפוץ בסיסים צבע- נזקי רטיבות 

8 תמ"י לפני שיפוץ 15,000 אחזקת בסיסים ריצוף- הדבקה וצבע 
9 בבלי לפני שיפוץ 60,000 תב"ר – רובי זלוף שיפוץ כללי לפני מעבר 

 
השיפוצים יבוצעו ע"י קבלני שיפוצים בעלי הסכם התקשרות עם מח' מיגון, בפיקוח צמוד של מהנדס, מנהל פרויקטים 

מטעם המחלקה. 
 

ג. שילוב מתנדבים ביחידות סע"ר: 
במהלך ה- 3 שנים האחרונות נערכו מס' הכשרות למתנדבי משא"ז לנושא סיוע עצמי ראשוני.  

עד היום הוכשרו יותר מ- 100 מתנדבים. 
 

ד. בקשות שעלו ע"י מ-י: 
  חיבור אינטרנט בבסיסים- אושר ע"י רובי זלוף, טרם הועבר תקציב למימוש. 

  רכש חולצות ליחידת אופניים- טרם אושר ע"י רובי זלוף, מדובר כ- 60 מתנדבים יח' אופניים 
 

ה. אירועי הוקרה למתנדבי משא"ז, 
 מידי שנה אנו עורכים אירוע מכובד למתנדבים. השנה האירועים יחולו בחודש ספטמבר בהשתתפות כ- 800 מתנדבים 

סך הכל. 
  אירוע יפתח- 5/9 מרכז דוהל, 19:00 כיבוד, מופע סטנד אפ – שאולי בדישי. 

  אירוע ירקון- 26/9 מרכז דוהל, 19:00, כיבוד, מופע סטנד אפ- מני עוזרי. 
נשמח להשתתפות הנהלה בכירה. 

 
 
 

חיים גורן, יו"ר הוועדה מודה לכולם על הנוכחות . 
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 בכבוד רב, 
 

 חיים גורן, חבר מועצת העיר 
 יו"ר סיעת "מאמינים" תל אביב-יפו 

  
 
 
 

רשם- דני ויסמן , ע חבר המועצה 
העתק:משתתפים. 


