


,  מועצה אזורית באר טוביה נמצאת במישור החוף הדרומי

, 40דונם מחוף הים במערב ועד מזרחית לכביש 145,000שטח המועצה 
.גבול גזרה דרומי נחל גוברין,  7גבול גזרה צפוני כביש 

.גני ילדים53-מכללה ו, בתי ספר8, אזורי תעשייה4, ישובים23בתחום המועצה 

.  ומדורגת כמועצה איתנהתושבים 23,000-המועצה מונה כ

,  מחלקת הביטחון מובילה את הרשות ומוסדותיה למוכנות מלאה לתרחישי הייחוס
.במיידי100-ל0–התכוננות לזירה דרומית וצפונית ומעבר מ , בשגרה ובחירום

o מוגדרת סופגת אש ברמה גבוהה-מלחמה כוללת

o מוגדרת רמה בינונית  -רעידת אדמה

oאו תקלה תפעולית/בהתאם לרשום לעיל וסבירות גבוהה -ס "אירוע חומ.

,  הרשותי מהמבצעים וההסלמות בגזרה הדרומיתח"המועצה למודת ניסיון בהפעלת מערך המל
.התכוננה ותפקדה היטב בתרחישים מסוג זה

.מ מרצועת עזה"ק40מ ועד "ק20מיקומה הגיאוגרפי בין 

(.מפעלים ותחנת כוח-ס "חוממתחמי)ס בגזרתה ומתכוננת בהתאם "מנוסה גם באירועי חומ

ס  "אזור תעשיה באר טוביה מצריך היערכות מיוחדת פוליגון חומ



.                                ר"פקעהשנתית מול המשך הכנת ותרגול הרשות בהתאם לתכנית העבודה 

o  הכנת בעלי התפקידים ביישובי המועצה לתרחישי הייחוס ומוכנות לרציפות תפקודית

(.י בהובלת המחלקה לשירותים חברתיים"הקמת צוותיי צח-בתהליך )שעות 48/72

oח"מוסט "הכשרת קב.

o מערך האבטחה במוסדות החינוךשדרוג.

oב"ד מג"המשך טיפוח יחידת המתמי.

oשמירת כשירותו וגיבושו של צוות החירום הרשותי והכנתו לשעת חירום .

o ח רן טובים"ר פס"בהובלת יו24שימור יכולת הרשות לקליטת מפונים על פי נוהל.

o מותנה בתקציב יעודי–הקמת מוקד צופה רשותי.



ח מאוישת בהרכב מלא על פי מכלולי עבודה             "ועדת המל, המועצה ערוכה לשעת חירום

.וכן בעלי תפקידים לנושאים הנדרשים

מכלולים ותיקי תכנון        הפעלת נהלי , השוניםנהלים פרטניים מסודרים לתרחישים קיימים 
.חירום בהתאם

המסייעים     , מרכז ההפעלה מאובזר באמצעיים הטכנולוגים הדרושים לניהול אירועי חירום

,  ל"בעלי התפקידים הוכשרו לעבוד בעזרת התוכנות שוע. בהערכות המצבההחלטות למקבלי 
GISוסיטיקונקט.

.הרשות להתמודדות עם זירות מרובות לאורך זמן בהתאם לאיום הייחוסהמשך הכנת 1.

פעמים בשנה  4ח במסגרת תכנית העבודה "לקיים ישיבות עבודה עם כלל ועדת המל2.

.השינוייםלהטמעת 

.להכנתם לתרחישי הייחוסלבצע ישיבות עבודה עם ראשי מכלולים וחברי צוותים 3.

.נהלים והתאמתםעדכון 4.

ל"השועוהבקרה בשילוב עדכון מסד הנתונים הרשותי והטמעתו בתוכנת השליטה 5.

(.  שליטה ובקרה עורף לאומי)

.ביישובים בהובלת המחלקה לשירותים חברתייםי "צחהכשרת צוותי 6.



.א לשיפור המוכנות לחירום"מימוש תקציב הג

ישובים בכל ישוב ועד מקומי נבחר שבהתאם להחלטת ראש הרשות משמש כצוות  23בתחום המועצה 
.(פעל היטב בכל המבצעים הקודמים)ניהול היישוב גם בחירום 

.בחירוםוהמשמש איש קשר לצורך הביטחון בשגרה , מ"רבש-בכל ישוב קיים נציג ביטחון מתנדב 

.א לצורך המוכנות היישובית לתרחישי החירום"בחלק מהיישובים קיים ציוד שנרכש מתקציבי הג

שטופלו בעיקר באזורים ציבוריים וערוכים לשימוש דו תכליתי  ( מקלטים)בכל ישוב קיימים מרחבים מוגנים 

ממשיכה המועצה להציב מיגוניות  " צוק איתן"עקב לקחי (. גן או מחוסרי מיגון, מפקדה, מועדון)בחירום 

.במרחב הציבורי בשיתוף מחלקת הנדסה וועדי היישובים

.המשך ביצוע הפרויקט עד השלמת שתי מיגוניות ליישוב

.   ייעודי למרכיבי ביטחון ביישובים ותחזוקתםלתקצוב הרשות נדרש לגבש מדיניות ראש 

נדרש להמשיך במפגשים עם נציגי היישובים בהכנות לתרחישי הייחוס ומוכנות היישובים להתמודדות  

.ח"עצמית בשע

.שיפוץ מקלטים ומיגוניות בהתאם לתכנית העבודה ומדיניות ראש המועצה

,  ח"וכן ציוד לשע, ח לתחזוקת מקלטים ומיגוניות"ש1,500,000המועצה נדרשת לתקצב השנה 

(.2020מיגוניות להצבה במסגרת פרויקט 9נותרו )



(.כנות)ואזור סיוע ארצי אחד ( נופים ורגבים)המועצה ערוכה לקליטת אוכלוסייה בשני אזורים עיקריים 

:ח"המשך הכשרת סגלי המתקנים לאירועים מסוג זה באמצעות תוכנה ייעודית של רשות פס

o סגוריםגיבוש תיקי מתקן מסודרים ומעודכנים כולל חוזים.
o ח שנתי"ש40,000-הרשות במחסני הנמצא תחזוקה שוטפת של הציוד הדרוש למתקנים אלו

.א"מתוך תקציב הג, (בעיקר ציוד מים וגנרטורים)
o עובד לתחזוקה מקצועית ולשימור מחסני החירום והציוד הקיים בהם-נדרש כוח אדם

.ח"ש90,000-הערכה כספית לשכר שנתי 

o תחזוקה ורכש ציוד נוסףלהגדיל את התקציב לצורך נדרש , החירום התווסף ציוד נוסף של יחידת החילוץלמחסן  .
.  ושיפוץ המחסן הקייםלאחסנה שטח נוסף הציוד ונדרש את מלהכיל החירום קטן מחסן 

.טרם אושר-ח "ש500,000-תוספת של כנדרשת 

o (.  נקודת תורפה)התייחסות ושינוי רשותי לריכוז הנושא מחייב ח "החללים תרנושא

במושב אמונים    , ט"בקריית החינוך ב: מתנדבים בחלוקה לשלושה בסיסים מרכזיים350-ד מונה כ"יחידת המתמי

ארבעה שוטרים  , תחתיו שוטר קהילתי רשותי, ל בדרגת קצין"כ השוטרים מונה מפקד חב"נכון להיום סד. ובמושב בצרון

.  שלושה מפקדי בסיסי הפעלה ושני מתנדבי שירות לאומי, אשכוליים יישוביים

.נדרש מתנדב שירות לאומי נוסף לבסיס בצרון

.מתנדבים שהוכשרו כמחלצים מתנדבים52-יחידת החילוץ מונה כ

לצורך טיפוח ושימור      , ח עבור שלושת הבסיסים ויחידת החילוץ"ש310,000ס "תקציב המתנדבים המועצתי ע

נדרש להמשיך ולשדרג את יחידת החילוץ בציוד בנוסף . 2021ח לשנת "ש310,000אושר , המבצעיותהיכולות 

.טרם אושר-ח "ש100,000נדרש , אמצעים והכשרות



.ומהווים אתגר אבטחתי למחלקת הביטחון, מוסדות החינוך של המועצה מתפרסים על פני שטח גיאוגרפי נרחב

ט מוסדות חינוך המשמש איש קשר וגורם מנחה ומפקח על אבטחת "המחלקה בתהליך הכשרת קב
.מוסדות החינוך והיערכותם ומוכנותם לשעת חירום

:בחלוקה, המועצהי "המתוקצבים ע2מתוכם י משטרת ישראל "ע64%אבטחה המתוקצבים תקני 19לרשותנו 

".פידליס"ל הינה חברת "י המועצה באמצעות המשכ"חברת האבטחה המועסקת ע

הקפדה על ביצוע הנחיות הביטחון של  , מפגשי הכנה עם המנהלים, ניידות/זמן ומרחב, אתגר בטחוני אבטחתי

בקרה  , בקרה ופיקוח על עבודת המאבטחים, תרגול המוסדות לשעת חירום, משרד החינוך ומשטרת ישראל

.ביתני שמירה ועוד, גדרות, שערים, ופיקוח על מרכיבי הביטחון במוסדות

בשיתוף תחנת משטרת  , (נתון להחלטת ראש הרשות)נדרש רכב נוסף להגדלת כיסוי האבטחה בשטח 
.פקח מועצתי ושוטר–שיטור משולב –קריית מלאכי 

'  מסבית ספר

מאבטחים

3תיכון באר טוביה

2מבואות

1שדות

2רגבים

2נופים

1יד חזון

1י"באר עמ

1כנות חקלאי

מתחמי גני 

ילדים

'  מס

מאבטחים

1עזר

1שתולים

1אחוה

1שדה עוזיה

תקציב המועצה1עזריקם

תקציב המועצה1חצב



.ל"באמצעות המשכ58בהתאם לנוהל מכרזים זכתה חברת מאג 

:ההתנהלות מול המוקד מתנהלת בשני ערוצים נפרדים

o  מוניציפאלי ניהולי

o  ביטחוני רשותי

חלוקה זו יוצרת בעיות תיאום וגיבוש נוהל סדור וקבוע מול המוקד ויש להגדיר  

.  גורם רשותי אחד שפועל מולם

.מותנה תקציב, חלקית למועצה במרכז ההפעלה/העברת השליטה המלאה-אופציה נוספת 

,מ בתוקף"א רוי בע.קיים חוזה התקשרות עם חברת מ-מטווח וחדר נשק 

.ח למועצה"הכנסה של כמיליון שכולל 

.2023ש עד "י ראש המועצה והיועמ"המכרז הוארך ע
.   הביטחון מבקש כי הכנסות המטווח יופנו במלואן לניהול הביטחון' מנהל מח



ממתינים למועד אחר   , נדחה–מתווה רעידת אדמה , ח ארצי"תרגיל מוס-16.2.2021

החינוך' ר ומש"מפקע

אימון מכלול חינוך-28.2-1.3.2021

02רענון יחידת החילוץ -25.4.2021

926אימון יחידת החילוץ עם גדוד -18-20.5.2021

אימון דו יומי מועצתי-9-10.6.2021

239החילוץ עם גדוד אימון יחידת -6-8.7.2021

אימון מכלול הנדסה-19.10.2021



תקציבדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארנושא

הכשרת  

ט  "קב

ח"מוס

הכשרת  

טי  "קב

ח"מוס

ישיבות  

מלח

ישיבהזימוןישיבהזימוןישיבהזימון  ישיבהזימון

ישיבת  

ראשי  

מכלולים

ישיבהזימון  ישיבהזימון

ועדת  

בטחון  

ישיבהזימון

3.2

ישיבה זימון  ישיבהזימון  

מחסני  

חירום

טיפול  

שנתי

הנעת  

גנרטורים

ניקיון  

ושטיפת  

המחסן

הנעת  

גנרטורים

40,000₪
90,000נדרש 

.  עבור חצרן₪ 

נדרש 

500,000 ₪
לשיפוץ  

והקמת מחסן 

נוסף

₪ 560,000ע.פע.פמוקד
תקציב שנתי

תקציב  

א"הג

982,000₪הגשההכנות  

תקציב  

אבטחה

פירוט  ב"מצהגשההכנות

בנספח  

אבטחת  

2021ח "מוס



תקציבדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארנושא

אירועי  

מועצה

צדעת הכנות

חולות

חגיגת הכנות

שבועות  

אירועים  חג מעלותהכנות  

בלתי 

צפויים  

תקציב 

אבטחה  

חריג

תרגילהכנותח"מוס

ארצי  

16.2.21

נדחה

תדריך

מאבטחים
תדריךהכנות

גננות 

סייעות  
מאבטחים

פתיחת  

שנת  

הלימודים

כנס

מים"רבש

ביקורת ישיבהזימון

ציוד

ישיבהזימון

עדכון ראשי ר"פקע

–מכלולים 
סיכום שנתי

אימון דו  

יומי מכלול  

חינוך

28.2-1.3

אימון דו  

יומי  

מכלול  

חינוך  

28.2-1.3

אימון

רשותי דו  

9-10יומי 

אימון

מכלול  

הנדסה 

19.10

ד"מתמי

ב"מג

תחזוקת  

בסיסים

הכנות  הכשרות

לערב

מתמיד

ערב 

מתמיד 

פסח ושי

הכנות  הכשרות

לערב 

מתמיד

ערב 

מתמיד

ראש  

השנה ושי 

310,000הכשרות

ח"ש

יחידת  

החילוץ

בדיקות

ציוד

הכנה  

לריענון

02רענון 

25.4

אימון  

18-20

הערכות

קיץ

הכנה  

לאימון

אימון

6-8.7

הערכות  

חורף

קורונה

קורונה


