
 

 "המקלט והמיגון במרחב האזרחי בישראל יפה" תחרות
  ,תוצאות הערכה של פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה

 :2022לשנת 

חיפה, כפר סבא, יבנה, חצור הגלילית, דלית אל כרמל ומועצה אזורית 
ה וכשירות לתחזוק בפעילותן הבולטות הן הרשויות ,מטה אשר

 הראויה ביותר.בצורה  מקלטיםה

 
פיקוד העורף והמועצה לישראל יפה, בשיתוף התקיים טקס מטעם , 28.12.2022בתאריך 

שלטון האזורי והרשות הלאומית מרכז ה ,משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי בישראל
"המקלט והמיגון  לרשויות הזוכות בתחרות . במהלך הטקס, הוענקו תעודות רוםילח

הנהלת  פיקוד העורף, מפקדהפרסים והתעודות : . בין מעניקי במרחב האזרחי בישראל יפה"
יו"ר ועדת ביטחון וחירום המועצה לישראל יפה, נציג משרד הפנים, ראשי רשויות מקומיות, 

מועצה לישראל יפה ה סניפימנהלי אגפי ביטחון וקב"טים, מנהלי של השלטון המקומי, 
 . םומתנדבי

הרשויות לשעת חירום וכן פיקוח  , ומוכנותדגש על המקלטים הציבוריים השנה, הושם
 הרשות המקומית על מקלטים פרטיים.

ו שתי תחרויות נוספות אשר בחנו את , נערכבמסגרת תחרות המקלטים השנה לראשונה
הרשויות המקומיות, האחת בנושא מרכיבי ביטחון להתיישבות אשר נערכה ע"י פיקוד 

 החירום הלאומית.העורף ותחרות הטמעת יעדי שירות שנערכה על ידי רשות 
הן הערים בעלות המקלטים הציבוריים הכשירים והמתוחזקים  ,חיפה, כפר סבא ויבנה

"המקלט והמיגון של  הערכהלשעת חירום, כך עולה מתוצאות  והמוכנות ביותר בישראל
 .2022במרחב האזרחי בישראל יפה" לשנת 

 להלן הרשויות הזוכות : 
 ,חצור הגלילית, דלית אל כרמלועצה מקומית מ, שער הנגבמועצה אזורית  ,כפר עזה • 
 , חיפה.סבא, כפר יבנהע, קריית מוצקין  

שנערכה ע"י רשות החירום  הטמעת יעדי שירותרשויות מקומיות שקיבלו תעודה במסגרת 
עיריית באר שבע, עיריית מודיעין מכבים רעות, מועצה מודיעין עילית,  ייתהלאומית: עיר

 .עצה מקומית אליכין ומועצה מקומית רכסיםמקומית ראש פינה,  מו
  משמעותיים. אשר ביצעה תהליכי שיפור , הוענק לעיר טבריה, משרד הפניםמגן  

 
בקריטריונים של  ציבורים ומרחבים מוגנים מקלטים  400 -כנבדקו  ,במהלך התחרות

 אש מוכנות, הכוללים: הנגשת המקלטים לבעלי מוגבלויות, הימצאות ותקינות אמצעי כיבוי
ותקשורת, מערכות שירותי העזר הנדרשות בחירום, נהלי תחזוקה שוטפת, נהלי תגובה 
בחירום, תיאום ושיתוף פעולה עם פיקוד העורף, אמצעי עזרה ראשונה, חזות המבנה 

ופנימית, תחזוקת מערכות המבנה כגון, מערכות אוורור, אינסטלציה,  מבחינה חיצונית
תקינות הדלתות, החלונות ועוד. כמו כן נבדקו הטיפוח והאסתטיקה הסביבתית, מערכות 

 ועוד. ונושאים על ביקורת הרשות במקלטים הפרטיים שירותי העזר
  

 ברכות לזוכים!


