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  2022כנית עבודה  ת

                  

 נריה זדה        וחירום ביטחון    מחלקה: 
 

  

 מסגרת ביצוע  מיקודים רשותיים 

תחום  
 שותפים אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע  תפוקות  משימות  יעד  ליבה 

מרחב  
 ציבורי

שיפור ושדרוג  
מכלול הכניסה  

 ליישוב 

מנכ"ל,  קב"ט עליונה  ינואר  יועץ שנבחר לאחר אישור של הרכש תנועה לתכנון תנועתי התקשרות עם יועץ  
 הנדסה

מנכ"ל,  קב"ט עליונה  פברואר  יועץ שנבחר לאחר אישור של הרכש התקשרות עם יועץ ביטחון לתכנון אפקטיבי 
 הנדסה

גאנט מסודר בקובץ שמתואם עם כלל  עבודה ליצירת תוכנית מתאימה למכלול הכניסה  קביעת גאנט
מנכ"ל,  קב"ט עליונה  מרץ  הגורמים 

 הנדסה

תוכנית מפורטת שנותנת מענה לכלל  רטים וכתבי כמויות \כתיבת תוכנית עם אומדנים, מפ
מנכ"ל,  קב"ט עליונה  מרץ  האתגרים 

 הנדסה

 קב"ט עליונה  אפריל  אישור של ראש הרשות והמנכ"ל  הרשות ומנכ"ל המועצה הצגת התוכנית לראש  
מנכ"ל, 
 הנדסה

מנכ"ל,  קב"ט עליונה  מאי  אישור של נת"י  אישור התוכנית מול נת"י 
 הנדסה

 קהילתיות 
קורס/הדרכה  

בקרב מגע  
 ולוחמת רחוב 

 נוער  קב"ט רגילה ינואר  עבודה החופף בין שתי מחלקות  גאנט בניית תוכנית עבודה מול מנהל מחלקת הנוער 

 נוער  קב"ט רגילה ינואר  מקורות תקציב למימון הפרוייקט  בדיקת מקורות מימון 

 נוער  קב"ט רגילה פברואר  חברה מתאימה בתקציב ובתקציב  התקשרות מול חברה מבצעת 

שהוגדרו  תוכנית המתאימה לכמויות  ביצוע התוכנית בפועל 
 נוער  קב"ט רגילה שוטף  והועברה בהצלחה 

 חינוך  קב"ט רגילה ינואר  סמך הגדרות והצהרת כוונות  ישיבת הכנה מול מחלקת חינוך  חינוך
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יום חשיפה של  
תלמידים וילדי  
הגנים למערך  

הביטחון והצלה  
 ביישוב 

את כלל   תוכנית עבודה המתכללת  יצירת תוכנית עבודה מסודרת 
 חינוך  קב"ט רגילה מרץ  הגורמים 

 חינוך  קב"ט רגילה מרץ  גורמי הצלה  2הבאת לפחות  יצירת קשר עם גורמי חירום ותיאום מולם )צה"ל,מד"א,כב"א(

תוכנית מסודרת אל מול בתי הספר   קביעת תאריכים לפי כיתות ובתי ספר 
 חינוך  קב"ט רגילה מרץ  וגורמי ההצלה 

תוכנית מבוצעת על פי קבוצות הגילאים   התוכנית מול אוכלוסיות היעד שנקבעו ביצוע 
 חינוך  קב"ט רגילה יוני  שנקבעו 

 

  

 מסגרת ביצוע  משימות שוטפות 

תחום  
 שותפים אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע  תפוקות  משימות  יעד  ליבה 

תיאום 
פעילות  
 ישובית 

כלל אירועי  
התרבות  

ואירועיים  
יופיעו   ישוביים 

ויועדכנו בלוח  
האירועים  

 היישובי המשותף 

לכל חודש את כלל הפעיליות בלוח האירועים היישובי,  10 -עדכון עד ה
   קב"ט  רגילה חודשי  עידכונים בשנה  12 לחודש העוקב 

תשתית  
ארגונית  
 וכוח אדם 

יצירת חדוות  
עשייה בין כל  

בעלי התפקידים  
 במחלקה 

   קב"ט  עליונה  אוקטובר  ביצוע שני ערבי הגיבוש  השנה )במרץ ואוקטובר( שני ערבי גיבוש במהלך 

עבודה שוטפת  
ברמה מקצועית  
טובה לכל עובדי  

 המחלקה 

   קב"ט  רגילה שבועי  פ.ע מבוצע אחת לשבוע  ביצוע פ.ע שבועי עם כל בעל תפקיד

עמידה ביעדי  
תוכנית העבודה  

 למחלקה 

   קב"ט  גבוהה חודשי  מסמך הגדרת תחומי אחריות   הגדרת תחומי אחריות בין בעלי התפקידים  

   קב"ט  רגילה חודשי  ישיבות סטטוס  12 ביצוע סטטוס עמידה ביעדים אחת לחודש 

תשתיות  
ומרכיבי  
ביטחון 
 היישוב 

דרך הביטחון  
תהיה עבירה לכלי  

 רכב ומתוחזקת 

 הנדסה  קב"ט  גבוהה 1רבעון  מסמך מסודר עם תעדוף משימות  נקודתיים לאורך דרך הביטחון בחינת תיקונים  

 הנדסה  קב"ט  גבוהה 1רבעון  דרך עבירה ותקינה  תוכנית עבודה על בסיס תקציב פקער

דו"ח מוגש לקב"ט ע"י הרבש"צ אחת   ביצוע דוח ביקורת בכל חודש על כל חלקי הדרך 
 רבש"צ  קב"ט  גבוהה חודשי  לחודש

דרך הביטחון  
תהיה מוארת  

ונקודות התורפה  
יוארו בכדי למנוע  

 חדירות ליישוב 

מכרז שעולה לאתר לאחר אישור כלל  מכרז החלפת תאורה ללד  
 מנכ"ל  קב"ט  גבוהה ינואר  הגורמים 

 מכרזיםו.  קב"ט  גבוהה פברואר  זוכה שמאושר לתחילת עבודה  הכרזה על זוכה ואישור לתחילת עבודה 

עבודה מבוצעת ע"י הזוכה ע"פ כתבי   ביצוע העובודות ע"פ מה שאושר לשלב א 
 קבלן, הנדסה  קב"ט  גבוהה אפריל  הכמיות 
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עבודה מאושרת ע"י פיקוח מטעם   סקירת העבודות ע"י גורם מוסך מטעמנו 
 קבלן חשמל קב"ט  גבוהה 2רבעון  המועצה 

 פקע"ר קב"ט  גבוהה 3רבעון  עבודות מאושרוטת ע"י רמ"ח מיגון אישור העבודות ע"י פיקוד העורף 

היישוב אורנית  
ידע להתמודד  

 היטב עם פריצות 

 קב"ט  גבוהה שבועי  תרגילים   40לפחות  תרגול מערך האבטחה בתרגילי פתע
אחראית  
משמרת,  

 רבש"צ 

 משטרה  קב"ט  גבוהה 1רבעון  לפועלבניית תיק תרגיל מסודר והוצאה   תרגול מאבטחים ביחד עם כוח משטרה

 משטרה  קב"ט  רגילה שוטף  עבודה שוטפת אל מול מודיעין משטרה  יצירת קשר תמידי אל מול גורמי המודיעין 

הורדת כמות  
 הפריצות ליישוב 

   קב"ט  עליונה  מרץ  מערך בנוי שמשדר לסייר  הקמת מערך טכנולוגי לגילוי זיהוי 

תיקיית תחקירים מלאים המופצת  לאחר כל אירוע והפקת לקחים מסודרת ישיבת תחקיר מקיף 
מאבטחים,   קב"ט  עליונה  שוטף  לראש המועצה והמנכ"ל 

 רבש"צ 

ביטחון 
ובטיחות  
מוסדות  
החינוך  

 והתלמידים 

עמידה בתוכניות  
העבודה של  
 משרד החינוך 

העבודה של משרד החינוך  כתיבת תוכנית עבודה המתבססת על גאנט 
 ומותאמת לרשות 

תוכנית עבוןדה המאושרת ע"י קב"ט  
קב"ט   רגילה פברואר  המחוז 

 קב"ט  מוס"ח 

צוותים מחוברים למועצה ומבצעים את   עמידה בתוכנית אל מול צוותי בתי הספר וגני הילדים
קב"ט   עליונה  שוטף  המטלות 

 קב"ט  מוס"ח 

שיפור  
המקצועיות של  

מאבטחי מוסדות  
 החינוך 

קב"ט   גבוהה שבועי  תרגילים  50 ביצוע תרגילים אחת לשבוע 
 קב"ט  מוס"ח 

קב"ט   עליונה  חודשי  ביקורות  12 ביצוע ביקורת אחת לחודש 
 קב"ט  מוס"ח 

קב"ט   רגילה שוטף  שני כנסים למאבטחים  חיבור המאבטחים למועצה 
 קב"ט  מוס"ח 

ילדי בתי הספר  
והגנים ילמדו  

 במסדות בטוחים 

קב"ט   רגילה 1רבעון  תוכנית עבודה עם תעדוף משימות  17כתיבת תוכנית עבודה לתקנה 
 קב"ט  מוס"ח 

קב"ט   רגילה 1רבעון  תוכנית מאושרת טנטטיבית  אישור התוכנית מול קב"ט המחוז 
 קב"ט  מוס"ח 

התאמת סדרי העדיפות למסגרת   והמנכל אישור התכונית מול גזבר המועצה 
קב"ט   רגילה 1רבעון  התקציב 

 מנכ"ל, גזבר  מוס"ח 

כלל המסמכים מוגשים בזמן ללא   הגשת התוכנית לאישור משרד החינוך לתקנה 
קב"ט   רגילה אפריל  תקלות 

 מ. החינוך  מוס"ח 

קב"ט   רגילה אפריל  אישור העבודות במערכת מרכב"ה  קבלת האישור התקציבי מטעם משרד החינוך 
 קב"ט  מוס"ח 

קב"ט   רגילה מאי  בחינת קבלן רלוונטי לפי עבודה.  התקשרות מול חברה מבצעת לפי עבודה 
 קב"ט  מוס"ח 
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קב"ט   רגילה מאי  ישיבת תכנון מול כלל הגורמים.  קביעת גאנט עבודה מול הקבלנים המבצעים 
 קב"ט  מוס"ח 

כלל העבודות מאושרות במסגרת   אישור העבודות ע"י המועצה 
קב"ט   רגילה אוגוסט  הזמנים שנקבעו. 

 מנכ"ל  מוס"ח 

כלל המסמכים מוגשים לצורך קבלת   הגשת כלל החשבוניות לאישור משרד החינוך 
קב"ט   רגילה אוקטובר  השיפוי התקציבי 

 מ. החינוך  מוס"ח 

בנייה 
ושיפור  
מערך  

ביטחון 
וחירום 

 התנדבותי 

הגברת כישרות  
ויכולות כיתת  

 כוננות 

לוחמי צוות כוננות מצוידים   18לפחות  הגברת הנראות ומקצעויות ציוד הלוחמים 
מ. כיתת   קב"ט  גבוהה 2רבעון  ע"פ מפרט אחיד  

 כוננות 

 כיתת כוננות  קב"ט  גבוהה שוטף  מטווחי ירי   3ביצוע  הגברת המודעות ומיומנות בנשק של צוות הכוננות 

 כיתת כוננות  קב"ט  גבוהה שוטף  תרגילי כיבוש מבנה   4ביצוע  הגברת יכולות ההשתלטות וההתערבות של צוות הכוננות 

הגברת כישרות  
ויכולות משמר  

 אזרחי 

 שיטור  קב"ט  גבוהה 2רבעון  מתנדבים מצוידים    10לפחות  הגברת הנראות ומקצעויות ציוד המתנדבים 

 שיטור  קב"ט  גבוהה שוטף  תרגילים   3לפחות  הגברת מקצעיות המתנדבים 

 שיטור  קב"ט  גבוהה 2רבעון  רכישת מכשירי קשר שיהיה לכל משמרת  חיבור ברשת הקשר בין המועצה למתנדבי המשמר האזרחי 

 משטרה  קב"ט  עליונה  3רבעון  חמישה מתנדבים חדשים אחרי קורס  מתנדבים חדשים  5גיוס 

הגברת כישרות  
ויכולות יחידת  

 חילוץ 

 צוות חילוץ  קב"ט  גבוהה 2רבעון  מתנדבים מוכשרים ע"י פיקע"ר  5 מתנדבים לפחות  5 -ל 02ביצוע הכשרה מחלץ 

 רכש קב"ט  רגילה מרץ  חמישה תיקים מזוודים רכישת ציוד מתאים למתנדבים 

המפעיל את הצוות ומאושר ע"י   סד"פ בניית סד"פ הפעלה לצוות  
 צוות חילוץ  קב"ט  רגילה מרץ  פקע"ר

 צוות חילוץ  קב"ט  גבוהה שוטף  לפחות שלושה תרגילי מוכנות לחירום תרגילים בשנה  3בצוע 

הגברת כישרות  
 ויכולות כיבוי אש

 רכש קב"ט  רגילה מרץ  תיקים עם ציוד מתאים   5לפחות  רכישת ציוד מתאים למתנדבים 

   קב"ט  גבוהה שוטף  תרגילים מבצעים ברמה טובה  תרגילים   4ביצוע 

מוכנות  
המועצה  
 לחירום

ביצוע פרוייקט  
360 

 פקע"ר קב"ט  גבוהה אפריל  תוכנית המתכללת את כלל המשימות  בשיתוף מול פיקוד העורף  360 -בניית תוכנית הכנה ל

 ר. מועצה  קב"ט  גבוהה יוני  ויציאה לעבודה אישור התוכנית  הצגת התוכנית למנכ"ל המעוצה 

 כלל המועצה  קב"ט  עליונה  ספטמבר  המועצה התושבים מוכנים לחירום לכלל תושבי ועובדי המועצה  360ביצוע פרוייקט 

שיפור וקידום  
 מחסני חירום 

   קב"ט  גבוהה חודשי  דוחו"ת   12לפחות  מחסני חירום יעברו ביקורת אחת לחודש  

   קב"ט  רגילה יוני  רחבה נגישה וכלי רכב  חידוש הרחבה בכניסה 

   קב"ט  רגילה אפריל  דלתות צבועות ומחודשות ללא חלודה  חידוש הדלתות של הכניסה 
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   קב"ט  רגילה אפריל  סככת עבודה עם תאורה  בניית סככת עבודה מסודרת 

הגברת וקידום  
מוכנות וכשירות  
 המועצה לחירום

   קב"ט  גבוהה ינואר  תוכנית נסודרת בשיתוף עם פקע"ר בניית גאנט עבודה לביקורת פקע"ר

ישיבה מסודרת ומעקב עם כל מנהל  וידוא תיקי המל"ח מול מנהלי מכלולים
מנהלי   קב"ט  גבוהה ינואר  מכלול 

 מכלולים 

 פקע"ר קב"ט  גבוהה פברואר  שבעה תיים מאושרים  אישור תיקי מל"ח מול פיקוד העורף

   קב"ט  גבוהה ינואר  מצבת מל"ח מאושרת מול משרד הפנים הסדרת מצבת עובדים למל"ח 

ר. מועצה,   קב"ט  גבוהה מרץ  תוכנית בדוקה מאושרת כולל תקציב  אישור תוכניות מול מנכ"ל המועצה וראש המעוצה 
 מנכ"ל 

עריכת ישיבת הפקת לקחים המופצים   הפקת לקחים מביקורת מקדימה 
   קב"ט  גבוהה מרץ  לכלל מנהלי המלולים 

מנהלי   קב"ט  גבוהה יוני  לקחים מיושמים ע"י מנהלי המכלולים ביצוע הלקחים לקראת הביקורת 
 מכלולים 

 מועצה מנהלי  קב"ט  גבוהה ספטמבר  לפחות  90ביקורת עוברת עם ציון של   ביצוע ביקורת מל"ח רשותי 

 

  

 מסגרת ביצוע  פרוייקטים 

תחום  
 שותפים אחראי  עדיפות לו"ז לביצוע  תפוקות  משימות  יעד  ליבה 

אבטחה  
 וביטחון

מכלול הכניסה  
יהיה נגיש  

ומאובטח ברמה  
 טובה 

 הנדסה  קב"ט  גבוהה פברואר  תוכנית מסודרת עם תכנון מפורט  בניית תוכנית עבודה עם מפרט לביצוע  

הטמעת התוכנית שלנו בתוך התוכנית של   הגשת תוכניות לנת"ע על מנת להכניס לתוכנית עבודה 
 הנדסה  קב"ט  גבוהה מרץ  נת"ע 

 נת"ע  קב"ט  גבוהה מאי  גאנט מתואם בים כלל הגופים בניית גאנט עבודה לכל תהליך עבודה בשיתוף עם נת"ע 

אבטחה  
 טכנולוגית

מחלקת הביטחון  
תקים מוקד אשר  
יתכלל את הנעשה  

ביישוב וניהול  
 אירועי חירום 

תבחינים לכל תרחיש רלוונטי כולל טבלת   בחינת יכולת הקמה  
   קב"ט  עליונה  ינואר  עלויות 

בחירת תרחיש רלוונטי ומדדי הצלחה   הקמת פיילוט עבודה וסד"פ העפלה
   קב"ט  עליונה  1רבעון  לפיילוט 

   קב"ט  עליונה  1רבעון  תקציב אשר יכול לממן את הפרוייקט  מציאת תקציב מתאים  

הקמת גדר  
וירטואלית עם  
מערכת גילוי  

 זיהוי 

   קב"ט  עליונה  ינואר  מסמך עדיפות ע"פ גודל התקציב  בחינת סדר עדיפות  

   קב"ט  גבוהה ינואר  תקציב אשר יכול לממן את הפרוייקט  מציאת תקציב מתאים  

 י. להתיישבות  קב"ט  עליונה  2רבעון  הבאת התקציב המתאים עבודה אל מול היחידה להתיישבות להבאת תקציב 
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ביטחון 
ואבטחה  
 מתקדמת 

הקמת מערך  
מצלמות פנים  

 יישובי 

ביטחון   קב"ט  גבוהה פברואר  מפה מסודרת עם מיקומים רלוונטיים בחינת מיקומים רלווטיים מבצעית
 קהילתי, נוער 

   קב"ט  גבוהה מרץ  מסמך הגדרות לכל נקודה  בחינת תשתית מתאימה )רשת וחשמל(

   קב"ט  גבוהה אפריל  מצלמות מוקמות  15 מצלמות לפחות בשיתוף פעולה עם עיר ללא אלימות  15הקמת 

תשתיות  
 ביטחון

הסדרת  
סטטוטורית של  

 דרכי הביטחון 
 מנהל אזרחי  קב"ט  גבוהה 2רבעון  דמ"צ חתום ומאושר ע"י רמ"א  האזרחיקידום דמ"צ אל מול מנהל 

 


