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סיכום ישיבת ועדת בטחון עירונית )בזום( 

מתאריך 12.08.2020 כ"ב אלול תש"פ 

 

 

על סדר היום: 

 

      

*הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א עדכון מנהל תחום מוסדות החינוך 

*המשמר האזרחי בתל אביב – נתונים ועדכונים  בתק' הקורונה  

 

 

להלן סיכום הישיבה- 

 

 

 עיקרי הנושאים שהועלו בוועדת הביטחון ע"י מחלקת הביטחון בנושא הערכות מחלקת הביטחון לפתיחת 

שנת הלימודים תשפ"א 

 אלון רווח- 

• נערכות פגישות עבודה עם כל חברות האבטחה שנותנת שירותי אבטחה במוסדות חינוך בעניין מוכנות 

החברות בדגש על  

כ"א , הכשרות וריענונם, ציוד ולוגיסטיקה ,פיקוח וניהול. 

כרגע אין צפי למחסור בכ"א וכל עמדות האבטחה אמורות להיות מאוישות ע"י מאבטחים מוכשרים. 

להוציא אפשרות שעקב מגבלות קורונה לא יהיה ניתן להעסיק מאבטחים מבוגרים )30% מכ"א מעל גיל 

 )67

סוגיה זו הוצפה למשטרת ישראל ובמידה ותהיה הנחייה המגבילה העסקת מבוגרים , תהיה בקשה לתגבור 

מערך אבטחת מוסדות החינוך 

ע"י משטרת ישראל. 

 

• אתגר נוסף ומשמעותי לו אנו נדרשים להתמודד בעקבות הקורונה הוא חלוקת התלמידים ללמידה 

בקפסולות. 

החלטה זו תאלץ את מנהל החינוך לקיים לימודים במוסדות ומתקנים חליפיים עקב מחסור צפויי בכיתות . 

ז"א שחלק 

מהתלמידים ילמדו בביה"ס וחלק ילמדו במבנים חלופיים כאגון מרכזים קהילתיים. 

כרגע אנו ממתינים למיפויי סופי של המוסדות שאמורים להתפצל ולאן . 

הקב"טים האזוריים יבצעו סיורים בכל המבנים שאמורים לקלוט תלמידים ויינתנו הנחיות ספציפיות לכל 

אתר. 

האחריות הכוללת של הפעילות הינה של מנהל ביה"ס המשגר ,דגש על עיבויי צוותי לימוד , ליווי 

תלמידים שאמורים לצאת לשטח ציבורי כאגון שרותים  

הפרדה ככל שניתן בין אזור הלמידה לאזור שבו יש נגישות לקהל הרחב ובשאיפה לכניסות ויציאות 

נפרדות( 

מחלקת הביטחון תמליץ ללמד במקומות חליפיים כאגון מרכזים קהילתיים, מרכזי קשישים  מכיוון ששם 

ישנם אמצעי ביטחון לרבות לחצן מצוקה וכן מנהל מתקן 

וצוותי עובדים מטעם עיריית ת"א. 
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• בשבוע האחרון של אוגוסט תערך ישיבה של קבוצת פקודות   לבדיקת מוכנות אחרונה לפתיחת 

שנת הלימודים. 

ייטלו חלק בקפ"ק מנהלי חברות אבטחה , קב"טים , נציגי משטרת ישראל ונציגי משרד החינוך. 

 

• בימים אלו נערכות ישיבות עבודה עם משטרת ישראל ברמת התחנה המרחב והמחו"ז. 

בישיבות אלו מוצגת תפיסת המוכנות לפתיחת שנת הלימודים ותאום ציפיות בין מחלקת הביטחון ומשטרת 

ישראל. 

 

• מתחילת חודש יולי נערכות ישיבות מוכנות שבהן נוטלים חלק כל אגפי התפעול הקשורים 

למוכנות העירייה לפתיחת שנת הלימודים. 

האגפיים הינם , ביטחון , משאבי חינוך , פיקוח, סלע  , שפע , מוקד עירוני. 

בישיבות אלו כל אגף מציג את היערכותו לפתיחת שנת הלימודים בדגש לתאום ציפיות בין כל הגופים. 

           מנהל אגף למשאבי חינוך מר ערן טרויצה אחראי ומנהל את ישיבות הערכות .  

• כנסים- מחלקת הביטחון תיטול חלק בכל הכנסים שייערכו ע"י מנהל החינוך : מנהלים , גננות 

וסייעות . בכנסים אלו נציג את הנחיות הביטחון  

לאבטחת מוסדות החינוך הנגזרות מהנחיות משטרת ישראל וחוזר מנכ"ל ביטחון של משרד 

החינוך)באמצעות זום( 

 

• כנסי מאבטחים – לאור מצב הקורונה ואיסור התקהלויות לא יבוצעו השנה כנסי מאבטחים 

)ציבור של כ-250 איש( 

הנחיות הביטחון ודגשים יועברו בצורה מפורטת  ופרטנית ע"י חברות האבטחה לכלל המאבטחים 

במפגשים של קבוצות קטנות. 

ההנחיות שיועברו ע"י המנהלי האבטחה  יהיו בתאום וע"פ תפיסת האבטחה של מחלקת הביטחון. 

 

• בימים הקרובים תופץ פקודת הצבות של משטרת ישראל, סל"ע ,פיקוח ומחלקת הביטחון להצבת 

כוחות סטטיים בכל מסדות החינוך בעיר  

בדגש על צירים מרכזיים, מעברי חצייה ועוד. 

 

• בשנת הלימודים תשפ"א ייפתחו 4 בתי ספר חדשים )צמרות איילון, אלונים, מצדה סניף וחטיבת 

ביניים ע"ש יצחק שמיר(וכ- 40  כיתות גן. מחלקת הביטחון מתואמת עם אגף משאבי חינוך לקליטת 

המוסדות בצורה תקינה . 

כמו כן אנו נערכים לאבטחת בתי הספר החדשים לרבות בדיקת  המצאות של כל אמצעי הביטחון 

הנדרשים ע"פ תפיסת מעטפת ביטחון )גידור, שערים, שערי חירום, מרחבים מוגנים לחצן מצוקה ועוד( 

אבטחת גני הילדים תעשה בצורה היקפית באמצעות 18 סיירי ביטחון . 

 

 

אפי ליובארוב, קצין מתנדבים מרחב ירקון –ישנה הערכות משטרתית , המשקים ושוטרים קהילתיים 

יתגברו סביב מוסדות החינוך בבתי הספר והגנים  וכו' על מנת לאתר נקודות אורפה , שבסופו של דבר 

מועברות לרשות.  

מתבצעות פעולות הסברה בקשר רציף מול בתי הספר. 

בנוגע למשא"ז- ישנה הנחייה של הקרפ"ר המשטרתי להפסיק פעולות עם מתנדבים מעל גיל 65 

ומתנדבים שהם בקבוצות סיכון , הם כרגע מוקפאים ולא פועלים. 

 

זה כמובן הוריד ממצבת המתנדבים כשליש בערך מכוח האדם , אך מערך המתנדבים עובד כרגיל ונותן 

סיוע ליחידות במרחב, כמו כן תגבור במעברי החצייה בפתיחת שנת הלימודים , ניידות סיור תנועה וכו. 

 

המתנדבים כמובן לא מורשים לבצע אכיפה לחוקי הקורונה , אמנם יש מתנדבים שכן עברו הכשרה 

ונמצאים בצמוד לשוטרי הסיור ) "מתנדבי מתמיד"( ולהם יש זיקה לטפל בסוגיית הקורונה. 
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כמו כן בכל תחנה ישנם מתנדבים שמתעסקים גם בנושא ההסברתי ומחלקים מסכות] הבית היהודי – תל אביבי 

וכו. 

 

חיים גורן , יו"ר הוועדה מודה לכולם על ההשתתפות ומאחל שנת לימודים פוריה ובריאה. 

 

 

 


