
 חזון

 .להגברת ביטחונם של תושבי היישוב הרחבת הפעילות הביטחונית

 יםדיעמשימות ו

 בטחת מוסדות החינוך.א •

 להוראות משטרת ישראל, בכפוף לחירוםההוראה ועובדי המועצה  יסגל תהכשר •

 .ראשונה, כיבוי אש ההוראה והתלמידים בנושאי עזרה יסגל יוכשרוכן -כמו

  וחבלה.

 בשיתוף השיטור הקהילתי ומשא"ז. ביטחון היישוב  ומתקני המועצה ת עלואחרי

  .ת על המוקד העירוני במועצהואחרי •

 .שוטף על המקלטים ביישובפיקוח  •

 פגעי טבע. כולל ריכוז מחסני החירום  •

  ופזומט. 6כביש  ,רכבי הליסינג במועצהעל פיקוח ו טיפול, תויאחר •

הנותן מענה לחירום  עם מוקד עירונימשולב  ח,חדיש ומאובטבניית מרכז הפעלה  •

 תוך ניהול העיר בשגרה ובחירום באמצעות מרכז שליטה מאוחד. לכל המכלולים

 מתקדמים אשר יאפשרו שליטה הפעלת מרכז ההפעלה באמצעים טכנולוגיים •

  הנעשה ביישוב. ובקרה בכל רגע נתון על

 4%ת משרד הפנים בניית מחסן חרום נוסף והשלמות ציוד לחירום )עפ"י הוראו •

  מכמות האוכלוסייה ביישוב(.

 יכון מיתר עפ"י דרישת משרד הפניםפתיחת מרכז קליטה נוסף בבית ספר ת •

 .)פס"ח(

  

  גורמים משפיעים והנחות עבודה

 קציבים מפיקוד העורףת 

 תקציב ואישור תקן משרד החינוך 

  



 

  מבנה ארגוני



 

הביטחון/מוקד עירונימחלקת מטרות   
 

 המטרה מס'
גורמים מקושרי 

 מטרה
 המשימות

 א

 
שימור הביטחון 

והבטיחות במוסדות 
 החינוך

 

 חראימנהלים, א
ביטחון, אבות 

בית, גננות, בתי 
 ספר 

 רענונים והשתלמויות לקראת שנת הלימודים. 

 ביצוע ביקורות בהתאם לתוכנית בטיחות שנתית.

 עדכון תיק ביטחון מוסדי . 

 ב
שימור הביטחון 

במקומות והבטיחות 
 ציבוריים

מנהלים, עובדי 
מועצה, חברת 

 אבטחה.

הגברת השמירה והאבטחה בגני הילדים  .1

 בפארקים ומרכזי ספורט.

פתרון בעיות הביטחון השוטף ומענה  .2

לקריאות התושבים לאחר שעות עבודת 

 המועצה )לילה(.

פיקוח על פעילות האבטחה באירועים של  .3

 .המועצה

 העירוני.שימור ושיפור מענה המוקד  .4

 ג
חיזוק החוסן בעורף 

 האוכלוסייה
תושבי המועצה, 

 פיקוד העורף.

 ביצוע תרגילים למוכנות לחירום. .1

 תחזוקת מקלטי המועצה. .2

 תיקוף ועדכניות תיקי מל"ח ופס"ח. .3

 

 ד
שיפור השרות 

 לתושב
מוקד, תושבים, 
 עובדי המועצה

 ריענון נהלי השירות  .1

 מענה עוקב ושיטתי .2

שיפור מערך הקשר עם המוקד ע"י  .3

תוספת אמצעים תומכים אפליקציה, 

 ווטסאפ, טלפון, אימייל וכו' 

 

  



 שימור הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך: המטרה

 משימה:ה .1

 הדרכה והשתלמויות במוסדות החינוך •

 ביצוע ריענונים והשתלמויות לקראת שנת הלימודים. •

 בטיחות שנתיתביצוע ביקורות בהתאם לתכנית  •

 סדי.מועדכון תיקי ביטחון  •

  

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

גורם אחראי לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

 פעם בשנה קב"ט השתלמות למנהלים

 פעמיים בשנה עב"טים ביטחוןלאחראיות השתלמויות 

השתלמות לאבות בית בבית 
 ספר

 פעם בשנה חודש אוגוסט קב"ט

 פעמיים בשנה פברואר ודצמבר נילי קיסוס וקב"ט גננות וסייעותהדרכות 

 פעם בשנה  מד"א קורסי עזרה ראשונה 

ביצוע מטווחים למחזיקי נשק 
 במועצה ותרגולם

 פעם בשנה  קב"ט

 פעם בשנה  קב"ט מרכז הספורט לידר

 

  



 בטיחות שנתיתבהתאם לתוכנית יזומות במוסדות החינוך ביצוע ביקורות   המשימה: .2
 ביצוע כל הביקורות המתוכננות  התוצאות:

 

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

גורם אחראי לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

ביקורת רישוי נשק ומחסני 
 רישום

 פעם בשנה המשרד לביטחון פנים

 אחת לחודש משטרת ישראל ביקורת מאבטחי חינוך

 פעם בשנה יועץ בטיחות משרד החינוך ביקורת בטיחות משרד החינוך

הכנת  –ביקורת פיקוד העורף 
 הישוב למצב חירום

 פעמיים בשנה  פיקוד העורף

 ה נפעמיים בש קב"ט ועדת מל"ח קיום ועדות בטיחות 

ביקורת תקינות ציוד מכבי אש 
 ועזרה ראשונה

 אחת לחודש  עפ"י מפורט מחייב בחוק

  



 
 במקומות ציבורייםשימור הביטחון והבטיחות המטרה: 

 

 פיקוח על פעילות האבטחה באירועים של מרכז הבמה. . המשימה: .1

 מיגור הפרעות בטיחות   התוצאות:

 

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

גורם אחראי לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

 על פי החלטת הרשות קב"ט כנסי חינוך והעשרה

 על פי החלטת הרשות קב"ט שנהמסיבות סוף 

 בחופשות – במקומות ציבורייםור הביטחון והבטיחות שיפ המטרה:
 

 הגברת השמירה בגני הילדים ואבטחת הפארקים המשימה: .2

 הגברת השמירה והאבטחה בגני הילדים בפארקים ומרכזי ספורט. •

 ה )לילה(המועצ פתרון בעיות הביטחון השוטף ומענה לקריאות התושבים לאחר שעות עבודת •

 
 זעור ונדליזם והפרעות בטיחותמ  התוצאות:

 

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

גורם אחראי לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

שמירה בחודשי הקיץ למניעת 
 ונדליזם בפארקים

 כל תקופת חופשת הקיץ קב"ט

ניידת סיור יישובית בחופשות 
 החגים ובחופשת הקיץ

 המועדים ובחופשת הקיץבחופשי  קב"ט

  



 במקומות ציבורייםשימור הביטחון והבטיחות המטרה:  
 

 שימור ושיפור מענה מיטבי לתושב בלוחות זמנים שהוגדרו.  המשימה: .3

 .עמידה ביעדי מענה מיטבי לתושב בלוחות זמנים שהוגדרו  התוצאות:

 

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

גורם אחראי לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

איוש המוקד על ידי נציגי שרות 
 מקצועיים

 אחת לחודש  מנהלת המוקד

 אחת לחודש  מנהלת המוקד הפקת דוחות והצגת תוצרים

 

  



 המטרה: חיזוק החוסן בעורף האוכלוסייה

 ביצוע תרגילים למוכנות לחירום    המשימה: .1

 השתתפות פעילה בתרגילי פיקוד העורף על פי תכנית   התוצאות:

 

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

גורם אחראי לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

 אחת לשנה  הלרן בשן עוזרת ראש המועצה )פקע"ר( כנס דוברות

השתלמות ותרגול צוותי חירום 
 בבתי הספר

צוותי כיבוי אש, עזרה ראשונה, 
 וסדרניםסורקים 

פעמים בשנה ינואר פברואר  3
 ואוקטובר

ביקורות פיקוד העורף משולבות 
 ותרגילים

 פעם בשנה  פיקוד העורף

 

 

 

 היחיזוק החוסן בעורף האוכלוסיהמטרה:   

 תחזוקת מקלטי המועצה   המשימה: .2

 באחריות הרשות הכשרת המקלטים  התוצאות:

 

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

לביצוע גורם אחראי 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

פתיחת כלל מקלטי המועצה 
 לבדיקת כשירותם

 פעמיים בשנה  קב"ט

 פעמיים בשנה  קב"ט פיקוד העורף הכנות לתרגיל התגוננות ארצי

 פעם בשנה קב"ט השלמת ציוד בטיחות החסר

 

  



 היחיזוק החוסן בעורף האוכלוסיהמטרה: 

 וף ועדכון כלל תיקי מל"ח ופס"חתיק  המשימה: .3

 פס"ח תיקוף ועדכון כלל תיקי מל"ח והתוצאות:  

 

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

גורם אחראי לביצוע 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

 חברי ועדת מל"ח וביטחון  כינוס ועדות מל"ח וביטחון 
פעמים בשנה פברואר, אפריל,  4

 ספטמבר ודצמבר.

 פעמים בשנה  4 עפ"י פקודות המחוז לתרגיל ביטחון מוסדיעדכון תיקי 

 אחת לחודש מחלקת כח אדם עדכון מאגר נתונים רשותי

 פעמיים בשנה חברי ועדת מל"ח וביטחון תרגיל ועדת מל"ח וביטחון

 בנוסף לתרגיל התגוננות ארצי תרגיל רעידת אדמה 
פעמים בשנה ינואר, פברואר  3

 ואוקטובר

 

  



 106השרות במוקד ור המטרה:  שיפ
 

פתרון בעיות הביטחון השוטף ומענה לקריאות התושבים לאחר שעות עבודת המועצה  המשימה:
  )לילה(

 
 מוקד חיצוני קריית אונו בשיתוף עם מנהלת המוקד ומנהל המחלקה וקב"ט מוסדות חינוך התוצאות:

 

פעולות מרכזיות למימוש 
 המשימה

לביצוע גורם אחראי 
 המשימה

 לו"ז לביצוע המשימה

 106איוש ובקרה על מוקד 
 אפקטיבי

 אחת לחודש מנהלת המוקד

פיקוד על פעילות אבטחת 
 אירועים בלתי פורמליים

 קב"ט

יואל אירוע ספורט, פעם בשנה 
, אירועים על פי החלטת כלפון

הרשות ערב יום הזיכרון, יום 
העצמאות, פורים, מסיבות אירועי 

 בשיתוף מחלקת הנוער.הקיץ 

פיקוח על פעילות חברת 
האבטחה המספקת שירותים 

 למועצה
 אחת לחודש קב"ט

פיקוח על התנהלות טיפול 
בתקלות מערכות אזעקה 

 ומערכות מצוקה.
 קב"ט

על פי קריאות דרך המוקד ושוטף 
 חודשי.
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