
ביטחון וחירום:
טיפול שוטף בנושא הקורונה הרשותי- במסגרת זו ניתן מענה בנושא סיוע וליווי 	 

הקמת מתחמי חיסונים לכלל היישוב, סיוע בהקמת ואבטחת מתחמי בדיקות, סיוע 

בחלוקת ערכות אנטיגן למוסדות החינוך השונים.

שיתוף פעולה הדוק עם משטרת שדות.	 

המשך תפעול וחיזוק מערך השיטור היישובי. 	 

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.

טיפול בליקויי בטיחות במוסדות החינוך. 	 

סיוע שוטף למחלקות המועצה בחירום ובשגרה.	 

אבטחת אירועים – הפנינג אופניים סובב שרון בשיתוף מועצות תל-מונד ולב השרון-	 

ביער קדימה, חג המעלות, טקס יום הזיכרון, יום העצמאות ופורים - ליווי משאיות 

מזמרות ועוד.

סיום פרויקט התקנת 17 מצלמות במרכזי מחזור ושצ"פים- מצלמות לצורך אכיפת 	 

פסולת גזם )שת"פ אגף שפ"ע( והוספת מערך מצלמות לפרויקט "הרשות למאבק 

באלימות סמים ואלכוהול".

הוספת מצלמות בתנועה החדשה.	 

גיוס מנהלת יישובית למאבק באלימות, סמים ואלכוהול – נגה אהרוני גולן. 	 



חירום:

בחודש מאי התמודד האגף עם מבצע 'שומר חומות' ועבד בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף.	 

תרגיל חירום רשותי התקיים בחודש נובמבר אימון צוות סע"ר – השתלמות שטח 	 

משותפת עם מועצת פרדסיה.

שיפוץ צביעה ובקרה ממוחשבת של המקלטים הציבורים – חיבור כלל המקלטים למים, 	 

הוספת מספור, שלטי הכוונה ותאורת חירום.

התקנה וחיבור למוקד - 19 לחצני מצוקה לקשישים בשיתוף עם אגף הרווחה. 	 

החלפת ניידות סיור חדשות – והוספת מערכת ניהול ושליטה. 	 

רישוי וחזרה לכשירות של כלל נגררי החירום – גרור חפ"ק, גרור סע"ר ו-2 גרורי גנרטור. 	 

יעדים לשנת 2022:

הוספת שערים חשמליים בכניסות )3( של הישוב, פתיחה על בסיס אפליקציה לתושבי 	 

הישוב בלבד.

מערך אמצעים טכנולוגיים ומצלמות ברחבי הישוב - סיום ביצוע.	 

חיזוק תחושת הבטחון האישי בשיתוף פעולה עם המשטרה ומערך המתנדבים.	 

גיוס מתנדבים נוספים למשמר האזרחי והקצאת רכב ייעודי לצורך הסיורים.	 

 מתחם שיטור וביטחון קדימה צורן - שיפוץ והקמת המתחם במבנה ברחוב	 

יאנוש קורצא'ק.

מחסן חירום רשותי - שיפוץ ושדרוג.	 

הקמת מרכז הפעלה בחירום קדימה צורן – בניית המרכז. 	 

בניית תכנית עבודה שנתית עם 'הרשות הלאומית לביטחון קהילתי' )עיר ללא אלימות(.	 

איוש תקן קב"ט מוסדות חינוך.	 


