
2020תכנית עבודה 

ביטחון
רמי לב ארי



אנחנו במספרים
:  אבטחת היישוב

ימים בשנה365, שעות ביממה24–שער •

שעות ביממה16.5–1' סיור מס–סיור •

שעות לילה6–2' סיור מס

(צ"רבש/ט"קב)כיסוי שעות הבוקר •

(י הסיור"ע)אבטחת שער חורשים במהלך השבוע ובשבתות •

:אבטחה מוסדות החינוך

מאבטחי בתי ספר4•

מאבטחי אשכולות גנים5•

אירועים במהלך השנה

פריצות לבתים31-

גניבות רכב3-



אנחנו במספרים

קריאות  , פריצות לבתים, סכסוכי שכנים, הקמת רעש, אנשים חשודים)פניות תושבים 120-כ
...(  נביחות כלבים, דלף מים, תושבים מבוהלים

20-ביצוע מארבי לילה 

מדי יום–טיפול בעובדי קבלן 

נובמבר/בחודש אוקטובר–טיפול בעובדי מסיק זיתים 

10כ –טיפול וכיבוי שריפות 

שני אימונים בשנה–צוות כוננות 

ח  "הדרכת בטיחות וכיבוי אש מוס

ח"במוסוחירום עירנותתרגילי , עירנותתרגילי –ביצוע תרגילים 

(מדי יום)בדיקות נוכחות אבטחה 



אנחנו במספרים

(הנדסה' יחד עם מח)הכנת מוסדות החינוך לפתיחת השנה 

ל ולקראת התרגיל הארצי"ביצוע תדריכים לקראת פתיחת שנה

...  יום העצמאות ועוד, ל"יום הזיכרון לחללי צה, יום השואה: אבטחת האירועים הגדולים

(משרד החינוך, משטרה, ל"רח)10-השתתפות בכנסים 

וביצוע תיקונים ואחזקה שוטפת( יומיים)סיורי גדר 



2019-מה עשינו ב 
שיפוץ דרך 

הביטחון

תיקון וחיזוק  
הגדרות

50%

100%



2019-מה עשינו ב 
הדרכת בטיחות  

ח"מוס

אימון צוות 
כוננות

100%

100%



2019-מה עשינו ב 

אימון צוות 
מתנדבי כיבוי

פעילות  
מתנדבי  

ז"משא

100%



2019-מה עשינו ב 

תרגול וכינוס 
(4)ח "וועדת מל

תרגול מוסדות  
החינוך

100%

100%



2019-מה עשינו ב 

תרגול חירום  
מוסדות חינוך

בטיחות  
מוסדות החינוך

100%

75%



2019-מה עשינו ב 

טקטית" הונאה"

פינוי עצים שקרסו

100%

100%



2019-מה עשינו ב 

15-תחקור אירועים 

100%



2019-מה עשינו ב 
כולל מעבר לשטח הפלסטיני2-טיפול בשריפות פיראטיות 

100%



2019-מה עשינו ב 
אבטחת האירועים הקהילתיים

מירוץ הלפיד בחנוכההתארגנות לאבטחת 

לרכזי הביטחון עבודה שנתיות תכניותהכנת 
ולגננות

100%

file://exchange/Bitachon/בטחון/אורנית/מרוץ הלפיד
file:///C:/Users/rami/Google Drive/תש''פ/תכנית עבודה תש''פ/תכנית עבודה שנתית לרכז הביטחון.docx
file:///C:/Users/rami/Google Drive/תש''פ/גני ילדים/תכנית עבודה שנתית/תכנית עבודה לגננות עד קיץ 2020.docx


2019-מה עשינו ב 

ארגון תיקים והדרכת סגל מתקני הקליטה

100%



2019-מה עשינו ב 
ביקורות ותרגילי ערנות מוסדות חינוך

75%



2020מטרות העל 

הגברת הביטחון אישי וציבורי

צמצום היקף האירועים הפליליים1)
(40%–היעד )ירידה בהיקף אירועי הפריצות לבתים •
(מפגשים בשנה4-5)עם משטרת ישראל פ"השתשיפור •

ע ושיפור מוכנות האבטחה"מניעת איומי פח2)
ע"אפס אירועי פח•
(ביקורת אחת ותרגיל אחד כל חודש לסיור ולמאבטחים)ביקורות ותרגילים לאבטחה •
(בשנה2)י "תרגילי עירנות בגנ•
ניצול כל התקציב לפי סעיפי הייעוד–אחזקת מרכיבי הביטחון •
בשנה2–אימון ותרגול צוות הכוננות •
שני תדריכים בשנה לכל צוות האבטחה•



2020מטרות העל 
שיפור בתחום בטיחות מוסדות החינוך3)
סקרי בטיחות בשנה בכל מוסד וטיפול בליקויים2קיום •
באוגוסט15ל ותיקון ליקויים עד "אישורי מוכנות לפתיחת שנה•
(לפני פתיחת השנה)עבודה לרכזי ביטחון וגננות תכניותהכנה ושליחת •
(בשנה2)רכזי ביטחון והגננות /קיום תדריכים למנהלים•
החינוך והנדסה' פ עם מח"שת•

אפס אירועי בטיחות ותקלות בטיולים4)
קבלת תכנית טיולים שנתית•
(לכל שכבה1)–תדריכים לשכבות מטיילות •
לכל טיול–ביקורות טרום טיול •
פ עם מחלקת החינוך"שת•

ר"ניצול תקציב וביצוע תכנית עבודה לאחזקת מרכיבי הביטחון של פקע5)
מהתקציב לפי סעיפי הייעוד100%ניצול •
ל"פ עם הגזברות והמנכ"שת•

שיפור מרכיבי הביטחון6)
(לא מאויש בשלב זה)שאיפה להקמת מוקד •
ס יישובי עם ראייה טכנולוגית רחוקת טווח"התקנת מערך טמ•
(חיזוק בסיס הגדר המערבית, תלתליות50הוספת )הקשחת גדרות •
ל והנדסה"פ עם המנכ"שת•



2020מטרות העל 

שיפור מוכנות המועצה לחירום( 7
4-ח "קיום ישיבות וועדת מל•
1–ח יזום במועד התרגיל הארצי "קיום תרגיל מל•
1-ר "קיום תרגילים למכלולים לפי תכנית פקע•
2020ר עד מרץ "הגשת תכנית לפקע–שיפור כיסוי צפירה •
(לכיסוי באזור עתודות)–צופר 1הוספת •
2-העתקת שני צופרים למיקום משופר •
ל וראש המועצה"מנכ, חינוך, הנדסה' פ עם מח"שת•

2030-לאורנית לעשור הקרוב ( אבטחה)כתיבת תכנית אב ( 8
2020פברואר –כתיבת תכנית אב לביטחון היישוב •
(גדרות)פחות מרכיבי ביטחון פיסיים •
יותר מערכות חכמות•
פחות פעילויות לא יעילות•
מוקד•



2020מיקודים –מטרות ויעדים 

קהילה והמרחב הציבורי, חינוך: מטרות למימוש המיקודים

"חינוך"מיקוד 

יותרבטיחותיםוסביבתם יהיוהחינוך מוסדות מבני( 1

"קהילה"מיקוד 

אישית במסגרת הביטחוןמחויבות הפעלת ( 2

" המרחב הציבורי"

מפוקח ונעים לציבור , המרחב הציבורי יהיה בטוח( 3


