
ביטחון וחירום 
שומרים על הבית

 התמודדות עם מגיפת הקורונה

השנה, מגיפת הקורונה הכתיבה את סדר העדיפויות ורוב השנה אנו מתמודדים עם 'שגרת 

חירום'. משימות מחלקת הביטחון, במרחב היישוב ובמסגרת החינוכית.

מערכת החינוך

קב"ט המועצה שמשמש גם כקב"ט מוסדות חינוך, תדרך על בסיס יומי את מוסדות 	 

החינוך בנושאי בטחון בכלל ובנושאי הקורונה בפרט.

מתן מענה 24/7 למערכת החינוך במתן הנחיות וליווי צמוד במקרי חשיפה של 	 

תלמידים ואנשי הצוות החינוכי לחולים מאומתים.

פתיחת שער חירום נוסף - ביה"ס לב רן, לצורך 	 

מענה מידי למניעת התקהלות תלמידים בכניסה 

ראשית לביה"ס. 

התקנת מערכת מצלמות לתנועות נוער.	 

הקמת מערך חקירות אפידמיולוגי יישובי:

הקמה וליווי מערך החקירות האפידמיולוגיות היישובי 	 

המונה 5 חוקרים.

ביצוע מעל 30 חקירות יישוביות.	 

עדכון יומי לצוות החירום היישובי.	 

אבטחת פעילויות

צעדת לפידים. 	 

כתובות אש במסגרת פעילות הצופים.	 

אבטחת הקרנת סרט דרייב אין.	 

חלוקת מזון למשפחות, סיוע למח' המועצה 	 

בחלוקה למבודדים ולמוסדות חינוך.

התקנת מערכת מצלמות לתנועות נוער

אבטחת אירועים



 פעילות שוטפת	 

גייסנו קב"ט חדש ליישוב - עופר פרץ.

חידוש הסכם שירות אמצעים ומצלמות עם מוטורולה.	 

יצאנו למכרז מתן שירותי אבטחה יישובי, במסגרתו 	 

הוזלנו את העלויות למועצה.

תיקון שערים יישוביים )רח' הזית וכצנלסון(.	 

תיקון ושיפוץ מקלט אח"י דקר.	 

מצלמות משטרה – 4 מצלמות מתנייעות לצורכי שת"פ 	 

מחלקת הביטחון ומשטרת ישראל. 

 מוכנות לשעת חירום

במהלך השנה קיימנו ישיבות עבודה עם גורמי החירום 

השונים, כדי להיערך למצבי חירום שונים, בשיתוף עם פיקוד 

העורף.

יעדים 2021
שיטור עירוני- המשך עבודת המטה למול המשרד לביטחון פנים והמשטרה לקידום 	 

שיטור עירוני/משולב ביישוב. תחילת פיילוט 'שיטור יישובי' ברבעון הראשון של 2021.

הטמעת אפליקציה לשיפור הממשק בין המוקד לגורמים המטפלים.	 

הוספת מערך מצלמות לצורך אכיפת פסולת גזם )שת"פ אגף שפ"ע( והוספת מערך 	 

מצלמות לפרויקט "הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול". 

איוש בעלי תפקידים – מנהלת מוקד וקב"ט מוסדות חינוך.	 

הכשרת צוות סע"ר.	 

הטמעת מערכת ניהול ושליטה במוסדות חינוך- המערכת תאפשר ניהול דוחות 	 

בטיחות וביטחון של כלל מוסדות החינוך וגני הילדים.

תיקון שערים יישוביים

מצלמות משטרה


