
 

 
  

 
 טתשע" אלול כ"ג                                                                                                         

 2019 ספטמבר 23                                                                                               
 לכבוד:

 חברי ועדת ביטחון
 

 שלום רב,
 

 02.09.2018 – +הרמת כוסיתפרוטוקול ישיבת ועדת ביטחוןהנדון: 
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 .משרד הפנים מנהל האגף לחירום וביטחון -יונה יצחק .23

 לאיתנות פיקוד העורף. מרכזמנהלת  -ציפי ארז .24

 .מנהל ביטחון וחירום מרכז השלטון המקומימזכירת -לינה כץ .25

אני מברך את בעל האכסניה על האירוח ואנחנו נמשיך בנוהג לכינוס  חובב צברי:

בנוסף לסיורים מקצועיים ללמידה אני אעביר את  ,הוועדה כל פעם ברשות אחרת

 ציג את העשיה הרבה של הרשות.ירשות הדיבור לסרג' על מנת ש

 

 מר סרג' קורשיא, ראש מועצת כפר שמריהו -דברי פתיחה

 המועצה את חברי ועדת הביטחון. ראש בירך בראשית דבריו 

המונה כ הציג את סקירה קצרה על המועצה המקומית כפר שמריהו  ראש המועצה

 הקיימות במועצה פירט על  התפתחות המועצה, דו הקיום, יחידות ,תושבים 2,700

ויחידת   נועדה למניעת עבירות רכושאשר  . יחידת משמר אזרחיעל בסיס מתנדבים

למען תחושת הביטחון הגבוהה בקהילה ובקרב  היחידות פועלותחילוץ והצלה. 

 התושבים.
מיגור תופעת התפרצויות  :2019באירועים משמעותיים של המועצה לשנת שיתף 

ברשפון וכפר שמריהו במהלך השנה והיערכות מוגברת לחגי תשרי, אבטחת 

במהלך השנה )"משואה לתקומה", צעדת הבנים(, אבטחת  אירועיים קהילתים

 נת הלימודים(.אירועיים של בי"הס )פתיחת ש

 

 נושאים לדיון .1

 פתיחת שנת הלימודים א

. רשויות שעובדות איתנו 230פתחנו את השנה בהצלחה רבה.  -אראל שטרן

המאבטחים היו מינוריים, מקומות בודדים בלבד. בסה"כ שנת חוסרים של 

 נפתחה בהצלחה.הלימודים 

וקולטים מורים  220מערכת מטורפת שבה מפטרים  התחלנואנו  -אריה מור

אותם מחדש. מדובר בפחות שעות הוראה. כולם טופסים טרמפ כי אין ממשלה. 

 מדובר בשנה בעייתית מאוד. 

בצפון היו התלבטויות האם לפתוח את שנת הלימודים, בסוף הוחלט לפתוח 

חירום. בעקבות השיחה שהתקיימה בין אלוף לשר במוצ"ש את כל המדיה ללא 



 

 
  

החינוך ורמטכ"ל והבנו שפותחים את השנה כרגיל. הוצאנו לפנות בוקר מסמך 

הנחיות לצפון וחיפה, תדרוך מורים ולאחר מכן תדרוך התלמידים, לא רצינו 

לעשות את זה בכל הארץ. הלחץ בתקשורת יצר מצב שגם המרכז ביקשו את 

 אותו לכולם.בסה"כ הפתיחה היתה טובה מבחינה שלנו. המסמך ועכשיו הפצנו

קשה מאוד לייבא מאבטחים מבחוץ. אנחנו ביקשנו מאבטחים  -חיים נוגלבלט

מתנדבים חבר'ה שיודעים לתת מענה בכל דבר, למעט נשק. -שלא עשו צבא

הוספנו סיירים בוגרי יחידות קרביות. מ"י עשו פיילוט וזה עובד מצויין. יש לנו 

 גני ילדים והסיירים נותנים מענה. 650קרוב ל 

פתיחת שנת הלימודים ולאחר ששמענו את אראל ב בהסתכלות שלנו -חובב צברי

עובדים איתם וכמעט אפס רשויות שהם  230שדיבר על אבטחת מוס"ח ועל 

אפשר וגם לאחר דבריו של אריה מור עם כל המשברים של שביתה,  ,תקלות

 כסדרה. הלימודים נפתחהחר כל המשברים שנת לא כי לסכם 

 

 הערכות לבחירות ב

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, נבחרה בפעם השניה  -אראל שטרן

לנהל עבור משטרת ישראל את מערך האבטחה האזרחית בקלפיות, בבחירות 

פרויקט זה מתקיים בהתאם לדרישות ולהנחיות משטרת  )מועד ב'(. 22-לכנסת ה

של הרשויות המקומיות ואינו מוסדר במסגרת ישראל ואינו תחת אחראיות 

ההתקשרויות הקיימות בין רשויות מקומיות לבין חברות האבטחה השונות 

 כגון: אבטחת מוס"ח או אבטחה אחרת.

והשכר יהיה באמצעות  200%יום הבחירות הינו יום שבתון והמאבטחים יקבלו 

לצאת ולעבוד משכ"ל. העלנו את התעריף בצורה משמעותית, כדי לדרבן אותם 

 ביום הבחירות. 

 

 סמכויות מאבטחי רווחה ג

ות כבלש שנים אישרה הכנסת תקציב מאבטחים 3-4לפני  -יוחאי וג'ימה

בהשתתפות של רשות מקומית  (שנים 12לפני )הרווחה. בעבר זה היה קיים 

  קיימת סוציו. 1-3נכון להיום זה ממומן באשכולות . ובאיזשהו שלב זה הופסק

האפשרות לשים את המאבטחים בלשכות הרווחה ללא תקציב וללא סמכויות 



 

 
  

של מאבטחים. אנחנו כבר כשנה מתעסקים עם המשטרה ומשרד לביטחון פנים 

ולוחצים עליהם לאשר את הסמכויות, לאחרונה חלה התקדמות בנושא וזאת 

 בעקבות סכסוך עבודה שיש בין עובדי הרווחה.שר לביטחון פנים נתן סמכות

 יצא מסמך שמוסכם על כולםבטחה לתת את הסמכויות למאבטחים. אלרח"ט 

הוא צריך -מחטיבת אבטחה ובחתימת יועמ"ש שלהם למשרד לביטחון פנים

להיות מפורסם ברשומות שבו כל רשות שתרצה להציב מאבטח, לא מדובר 

בתקצוב אלא בהצבת מאבטח ממוסדות הרווחה כפוף לתנאים המפורטים 

והעובדים ר לזה יש סכסוך עבודה שבו משרד הרווחה ברשומות. מעב

עם האוצר בנושא מימון של המאבטחים  במסגרת המוגנות  ניםדהסוציאלים 

המנכ"ל מש"מ יו"ר ההסתדרות השבוע עתידה להתקיים פגישה עם  עו"סים.

ומטרת הדיון הוא ללחוץ וגורמים נוספים ואסא, מנהלת מחלקת רווחה במש"מ 

 .את האמצעי מיגון בלשכות הרווחה וגם את המאבטחים  על האוצר לממן גם

בנושא אבטחה מדלגת. מרכז השלטון המקומי עשה עבודה ובנה מודל  -הערה

גני ילדים את המודל  28,000-עם ריכוז נתונים של כל גני ילדים ובה"ס, מדובר ב

לטובת נושא זה ₪ הזה תרגמנו לכסף.האוצר היה מעוניין לתת מאה מיליון 

אך מי ₪, מיליון  50השלטון המקומי רצה לגייס מרשויות מקומיות עוד  ומרכז

 הם משטרת ישראל. המודל עצמו כלכלי והוא קיים.קבל את המודל שלא 

אני מציע לעשות ועדת מוס"ח עליונה, שיהיו בה כל הגורמים  -אריה מור

 החיצוניים כדי לתת אינפוט שלהם מ"י, חינוך, רשויות וכו'.

הו יודע מה התקציב האבטחה?כמה באמת הולך לילדי מדינת מש -יואב בלס

ישראל? וכמה נשאר לשטרת ישראל בסוף הסיפור? מה הפעילות של משטרת 

ישראל בעניין הזה?  מעבר לכל ההכנסות שמשטרת ישראל גורפת. אנו צריכים 

 לבקש שקיפות בכל הנושא הזה.

מרכז   .₪ 28.5במקום  ₪  29.12תעריף של המאבטחים כיום הוא  -אראל שטרן

לעדכן את  השלטון המקומי לפני כשלושה חודשים הוציא מכתב למשרד האוצר

  ת היא שהרשויות סופגות את ההפרש.המשמעוואך עדיין אין מענה   ,התעריף

חשוב לי לדעת מה ההתנהלות השוטפת במגזר הערבי. ממנים  -מג'דל שמס

מים או בדיקות מקדימות אנשים לאבטחה קרובי משפחה, ללא מיונים מקדי

 ובסופו של דבר מדובר במאבטחים שלא בדיוק עושים את העבודה. 

 הצבת מצלמות בגני ילדים ד



 

 
  

בתוך לאחרונה עברה חקיקה אשר מחייבת להתקין מצלמות   -שמעון שומרוני

אני חושב שחשוב לדון  '.כמובן עם מגבלות של צנעת הפרט וכומעונות היום 

 גם לגני הילדים כי בסך הכל מדובר על אוכלוסיה די באפשרות להרחיב את נושא

 דומה שחשופה לאפשרות של אלימות.

של עובדים  לדעתי הנושא לא קשור לבטחון אלא להתנהגות אלימה –רמי בוסי 

 .ולכן הנושא צריך להתדיין ברמה הפדגוגית ,כלפי הילדים

 אבטחתי.הנושא הוא פדגוגי ולא רמי מחזק את דבריו של   -אריה מור 

זה נושא מאוד רגיש וצריך להתמקד בעבודת הקב"ט זה שהקב"ט  -יוחאי וגימה 

, ולכן אני אחראי על התקנת מצלמות לא אומרת שהשאלה היא בתחום הבטחון

  מצדד בדברי רמי.

אניחנו נמליץ שהנושא יעלה לדיון בוועדת חינוך של המרכז השלטון   -חובב צברי

   דגוגי ולא אבטחתי.הנושא הינו פמשום ש ,המקומי

 כנס ראשי רשויות

מעדכנת לגבי התרגיל הלאומי "אבן הראשה" שהינו תרגיל צבאי  -ציפי ארז

 בנה החדש המשולב של רח"ל ופקע"ר.בתרגיל יחל תרגול במ

המקומיות ובעקבותיו  ר הנעשות ברשויות"קיים סקר של הסמכות הסעפקע"ר 

 הרלוונטיות של היחידות. ת ותבדקיעשו שינויים בהסמכו

צריך לדאוג למימון ליחידות אלו ע"י המדינה נכון להיום אני  – סרג' קורשיא

מחזיק על חשבוני יחידה מעולה שהמרחב יוכל בעת אסון להסתייע בה אבל 

 צריך להבין שיחידה כזו גם עולה הרבה כסף . 

  היחידות  הללו.לבדוק לעומק את הרלוונטיות והתפיסה של צריך  -נידוד אהרו

 18-19הכנס יערך בים המלח בתאריכים  אשי רשויות, לגבי כנס ר - ציפי ארז

שא חירום בנו ,לדצמבר ולמעשה יהיה מפגש ראשון של ראשי הרשויות החדשים

 הכנס הוא הרביעי במספר.

מתן כלים להכנת הרשות המקומית לחירום,  בכנס יתמקדו במספר נושאים:

 יתים ושימוש בטכנולוגיות ובמדיה.משאבים,למידת עמ מודלים מעשיים ,מיצוי

 :עדכונים .2

ונוהל מימון של  מעדכן לגבי קורסים של קב"טים במכללה לאיתנות  -חזי רז

 אבטחת מאויימים.

 



 

 
  

 סיכום: -חובב צברי

  כל מי שהגיע והשתתף בוועדה.למודה 

 בעיריית רמת גן.תתקיים  ועדת הביטחון הבאה  

  רח"ט אבטחה מוריס חן בנושא ועדת מוס"ח עליונה.פגישה עם צריך לקבוע 

 ולנסות לקדמה. לבדוק לעומק את הנושא של אבטחה מרחבית 

  משטרת ישראל לוועדה הבאה.מלוודא הגעה של נציג 

  החל פו לכל העוסקים במלאכה אתיחת שנת הלימודים מגיע שפלגבי

 ומשרד החינוך.מ"י מהקב"טים ברשויות, משכ"ל, 

 מאחל לכולם שנה טובה. -ב צבריחוב -הרמת כוסית

 תודה רבה למועצה מקומית כפר שמריהו על האירוח ועדת הביטחון.

                                                             

               

 יוחאי וג'ימה         
 

 ראש מנהל ביטחון וחירום                                                                              
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