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 סבבהכרות -

 ראש מועצת הר אדר -חן פיליפוביץ 
 אנחנו נמצאים ב21במועדון אדר+ הר הממונה. מקומית מועצה היא אדר הר

חברים.211-יםכמועדוןזהפעילב.ילדים00411תושביםמתוכםכ2111למעלהמ
הואאחדהותיקיםבישוב.)הקב"ט(איןלנוכמעטהגירהשלילית.יאירבהראדר

מבחינתמהשעשינופהבשנההאחרונה0זההמשךדרכםשלקודמיי.
מועצהבעודחודשיהיהשםאולםכנסיםאתםמוזמניםלהגיע.נסייםאתבנייןהכש


אדר.-מצגתעלהר

 ראש מועצת בית אריה ויו"ר ועדת ביטחון  -בי נעים א


תודהלחןעלהאירוח!
 

לכןאנחנועודלאיודעיםמייהיהשרהפניםשרהביטחוןומייהיהיו"רועדתפנים.
.אנחנולאיודעיםעדייןמהיהיה


:אנירוצהלגעתבכמהנקודות

–יואלסטריקיהיההאלוףפובתפקידמחלי0אלוףפיקודהעורףמסייםאתתפקידו
העורף פיקוד אלוף עם כמו פורה להיות ימשיך הפעולה ששיתוף מקווים אנחנו

היוצא.
.אנירביםראשיהרשויות0השתתפובוהיהמאודפורה–כנסראשירשויות -

 שפיקודהעורףהתרצהועשהאתהכנסביםהמלח.מאודשמח

השנההכנסיהיה–מידעלציבורכנסדוברים0מנהלימוקדיםומנהלימכלול -
 .62223102בשיתוףמטההסברהשלמטהרוה"מיתקייםבתאריך

ההתרעה - ביפר-מערכות את פסל משכ"ל של המכרז יודעים שאתם כמו
 ומוטורולה.מבחינתהמכרזשלמשכ"להםלאעומדיםבתנאים.

וא לראשיהרשויותוהקב"טיםועדכנתיאותםבפרטים0 פניתי כיאני מרתי
בדיקה לעשות מהם מצפה ברשותםאני המותקנת האםהמערכת ולבדוק

המכרז ישנםעומדבתנאי משרדהחינוךקבעכי הספר00611. במכרז.בתי
מחוי הספר בתי החובה לרעידותמבחינת התרעה מערכת להתקין בים

אדמה.לנוישאתהחובהלתתאתהמידע.


 
 שמריהוראש מועצת כפר  -דרור אלוני 

את ומהלא?משרדהחינוךמוציאלנו מבקששמשרדהחינוךיקבעמהתקין אני
הנשמהעלכלדלת.אנימבקששמשרדהחינוךיקבעאםזהכןעומדבתקן.

 
 
 



 

 
  

 אגף הביטחון משרד החינוך –שאול יגיל 
ההיגוי וועדת מול אל רם שאלתיאל המשרד של החירום ממונה  בטיפול הנושא

.ושרותלהתקנהקוראעםמפרטשלהמערכותהמאלפרסםקול


 רמ"ד רשויות בפיקוד העורף  –רס"ן הדס שמעון 

עדיןלאחוברה.אנחנורואיםאתזההמערכתהלאומית-התרעהלאומיתמערכת
 הארוךקורה מ0בטווח לא זה טכנולוגית בחינה הלאומיתאפשרי המערכת עדיין.

 הועדה בתהליך. שנמצאת מערכת נושאהיא על אחראית היא שפירא אבי של
רעידותהאדמה.להההתרע

 
בינלאומיס –מינר לאומי בין סמינר מקיימים מאנחנו נציגים לשם כלמגיעים
 עולם0המרציםשלנווגםבינלאומיים.ה


 )ארבעקב"טיםמהרשויות(.ארבעצוותים06בבה"ד–קורסיקל"רים


קב"טיםשמגיעיםצריכיםלהביאאישורמראשרשות.קורס–מג"דים2קורסמ"פ
 דיםהשנהשונההואפתוחרקלראשירשויות.מג"


אתכלהפרטיםניתןלמצואבאתרמש"מ:
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 מנהל מחלקת ביטחון עיריית טירת הכרמל -יואב בלס 

רוצהלהעלותפהנושאשלמשלחותמקצועיות לחו"לאני עלשמעתילקב"טים.
ישלנומהללמודמהעולםוכמובןלדעתי0בעיקרמהמגזרהפרטי.משלוחותכאלה

ושא.הייתיבקיץכלמיניכנסיםשנערכים.אניחושבשהועדהצריכהלהריםאתהנ
 .למדתיהרבה0ואניחושבשצריךלהוציאגםקב"טיםבגרמניהבכנסעריםתאומות


 ראש מועצת בית אריה ויו"ר ועדת ביטחון  -אבי נעים 

לנדהשהיאהאוטוריטההמקצועיתבנושא.-לרותוסרמןבקשתךאנחנונעביראת
אולירח"לירצולהריםנבקשממנהלגבשמשלחתכזאת.היציאהבמימוןהרשות.

 אתזה?

 
 מנהל מחלקת ביטחון עיריית טירת הכרמל -יואב בלס 

פקחים וביקשו–מדי מהמשטרה אלינו פנו כחולים0 מדים אצלנו לפקחים היו
הצב את הצבעשנחליף את החלפנו בצבע.ע0 שבחרו הראשונים הינו אפור0 לצבע

לאחרמס'שניםבמשטרההחליטולשנותאתהמדיםשלהם.וגםהםבחרובאפור.
אנחנולאיכוליםכלפעםלהחליף.ואםניקחבחשבוןאתנושאהמדיםבארץאנחנו

 מאודמוגבליםמבחינתהצבעים.
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 ראש מנהל ביטחון שע"ח ותפקידים מיוחדים מש"מ –יוחאי וג'ימה 

פק בנושאמדי דיון קיימנו מש"מאתמול לאפייןחיםבעקבותהחלטתהנהלהשל
דיםבכללהרשויות.יאחמדים

 
 

 עיריית הרצליה מנהל מח' ביטחון -אבי ברויטמן 

עירוני שיטור בניידת פקח לא–נסיעת ואנחנו שלנו בניידות לנוסע יכולים הם
 שלהם. ניידות עם לנסוע גורםיכולים הדבר כספיות להוצאות הרשותשל

המקומית.
 

 ראש מנהל ביטחון שע"ח ותפקידים מיוחדים מש"מ –יוחאי וג'ימה 

לבט"פ במשרד עירוני שיטור בנושא היגוי וועדת התכנסה האחרון ראשון ביום
והצעתי עלה הנושא פתרון שבו לבט"פהניידת משרד ע"י הממומנת המשטרתית

טופלכאשריתמנהשר.הנושאילטובתהשיטורהעירוניתועברלרשותהמקומית
 .חדש

 
 רת"ם רשויות מקומיות ברח"ל -אבי פרץ 

מתארשהואלראשונהאנחנומוצאיםאתעצמנומתארהמלחמה"02נקודתמפנה"
איך-מהלומה הבא. במבצע אותנו שיתפוס והדרמתי המשמעותי השינוי זה

לעניין תובנות לנו יש למלחמה. הכנה זה הבסיס הזאת? הסוגיה עם מתמודדים
 הזה.

מישעושהאתעיקרהעבודהאלוהןהרשויותהמקומיתואנחנוחושביםשמישצריך
להיותמוכןלמתאראלוהןהרשויות.

 
 :התייחסותמשתתפים

 
 רמ"ד רשויות בפיקוד העורף  –רס"ן הדס שמעון 

אניאעביראתרשימתהרשויותוהתרגיליםביוםשלישייהיושתי02ודתמפנהנק
צפירותאחתבבוקראחתבצהרים.

התרחישעודכןאנחנומתחיליםאםהעריםהגדולות.–תרחישיחסופיקודהעורף
עושיםתרגילוכלמח אנחנו שלאמכירהשבוע למי קיבלתרחישיחוסעםמפה. ז

באזורירקון.
אניאביאאתרע"ןהתרעהלועדההבא.

 

  



 

 
  

 
 מרכז המועצות האזוריות רכז בטחון -דובי דקל 

 שם0 שהייתה המרכזית הבעיה שנערך0 בתרגיל אתמול הייתי שוםלא הייתה
ביו"שישבעיהעםברקכתום.התקדמותבנושאהקשר.מתברבריםבנושא0

היממות לאורח הטיליםשלהם את פיזרו שהם זה השני הצד הלקחיםשל 0אחד
גםישנהיכולתדיוק.לאיהיהפיזור0חומרהנפץיהיהגדוליותר

 טיליםביום.00211-כמדבריםעלבשלבהזהכלאחדיצטרךלהסתדרעםעצמו.
 
 
 


בברכה0


יוחאיוג'ימה

ראשמנהלביטחוןוחירום
 


