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כ"ט בכסלו תשע"ז

פרוטוקול ישיבת ביטחון עירונית שנתית
הנושא :התקנת מזגנים בעמדת שמירה מאבטחי מוס"ח.
משתתפים:
חברי מועצה:
מר יוסי קוממי חבר מועצה ויו"ר ראש הועדה.
מר יריב פישר חבר מועצה
מר אלעד צדיקוב חבר מועצה
משתתפים מטעם הרשות:
ג'ו ניסימוב סמנכ"ל בכיר
אבי ברויטמן ,ס .מנהל אגף בטחון פיקוח וסד"צ
משתתפים חיצוניים:
ניר וייסמן ,סמב"צ תחנת גלילות
(לא נכח נציג מטעם שירותי הכיבוי )
יוסי קוממי :מבקש שחברי הפאנל יציגו עצמם  ,וידונו בנושא שנתבקשו להעלות במועצת העיר ועל
פיה ידונו בהחלטה להתקין מזקנים בעמדות שמירה מאבטחי מוס"ח.
ניר וייסמן :נציג תחנת המשטרה גלילות ,עובדים בשיתוף פעולה עם הרשות בנושאים של :הנחיות
ונהלים פקודות ברמת אבטחה של מוסדות חינוך.
אבי ברויטמן :במחלקת הביטחון ישנם  2קב"טים שאמונים על  34מסגרות של בתי ספר וכ 137-גני
ילדים  ,הם במעקב ובדיקה של מאבטחים  ,בניהול תקלות  ,בקשר עם מנהלות ורכזי בטחון  ,ביקורות
ומתן מענה עבור כול מוסדות החינוך בעיר.



מאבטחים של מוס"ח עוברים הכשרות  ,אסמכות וקורסי ריענון בהתאם לנהלים הם עוברים
הכשרה מול משטרת ישראל ופעמיים בשנה קורסים של משרד הקב"ט שבו הם מרעננים
נהלים ומביאים הרצאה של איש בטחון חיצוני כגון ,חבלן משטרה ועוד.
למאבטחים יש אישור לשאת גז פלפל ונשק הם עוברים מטווחים פעמיים בשנה על פי הנהלים.

המאבטחים נבדקים על ידי כמה גורמים  :המשטרה שמפתיעה בביקורי פתע  ,הקב"טים וגם
רואה חשבון מחברה חיצונית אשר העירייה עובדת עמה ובודקת על פי חוק שהמאבטחים אכן
מקבלים את כול התנאים המגיעים להם ע"פ חוק:






התנאים הסוציאליים והשכר המגיע להם  ,כמו גם נעשית בדיקת ערנות של החברה על ידם.
בבחינת עמדות האבטחה של מאבטחי מוס"ח  ,הם עומדים בתקן של המשטרה .
בכול העמדות יש חיבור לחשמל.
עמדות שבהם הייתה נזילה ממשקעים של גשם טופלו  ,בנוסף מקומות נוספים הותקנו גגונים.
למאבטח ישנה אפשרות לשימוש במאוורר ובמפזר חום.





המאבטחים עובדים על פי השעות שבהם יש פעילות בבית הספר  ,לעיתים אף יותר במקרים
בהם יש אסיפת הורים או פעילות בית ספרית אחרת.
מהשנה עיריית הרצליה מחויבת ע"פ חוק לספק עבודה עבור המאבטחים עבודה כול השנה ,
כולל בחופשות של בתי הספר  ,ומשתמשת בשירותם במקומות חילופיים אחרים כגון :
קייטנות צהרונים גנים ציבוריים ועוד.
שכר המאבטחים על פי המכרז החדש הינו שקל וחצי מעל שכר המינימום  ,גם כאשר תיעשה
עלייה במשק השכר יישאר בהפרש של שקל וחצי יותר מהממוצע במשק.

יוסי קוממי :מי אמור לשים מאבטח לאחר שעות הפעילות כגון מסיבות כיתתיות ואספות הורים ? מה
אומר החוק?
אבי ברויטמן :יש דרישה על פי החוק למאבטח מעל מאה תלמידים  ,בפעילות של אחר הצהריים,
מוסדות החינוך הם בניהול עצמאי והם מזמינים את האבטחה דרכנו.


לאירועים ציבוריים ישנה חברת אבטחה אחרת  ,מאבטחי מוס"ח אינם מאבטחים אירועים.

יוסי קוממי :מה עם עמדת השמירה של מי הוא? בבחינת תקציבים של מחלקת הביטחון  ,במידה
וימצא כי יש להתקין מזגנים האם יש תקצוב לכך?
אבי ברויטמן :יש תקציב שנתי למשימות האגף שבה נקבע סכום לכול הוצאה כגון :תקציב למקלטים ,
תקציב ללחצני מצוקה  ,לשוטף ועוד ,במידה ויוחלט על התקנת מזגנים יהיה צורך להגדיר תקציב
מיוחד לכך.
ג'ו ניסימוב :אגף הביטחון מורכב מכמה זרועות מנהל אגף ומזכירה מתחתיו אבי ברויטמן ומזכירה
שאמונים על :משרד קב"טים ,מחסני חירום  ,מקלטים ,מוקד ביטחון  ,סגן מנהל אגף עודד כץ יחד עם
סגנו אייל סרוסי אמונים על הפיקוח והסדר הציבורי  ,ויחידת הסיירת והשיטור שמנהלם עוז נהרי
והם ת"פ של מנהל האגף .ישנה חשבת שנותנת מענה גם של אגף לוגיסטיקה וגם של הביטחון ,אפשר
לבקש ממנהל האגף לתת סקירה על פעילות השיטור העירוני בפעם הבאה שייפגשו.


בבחינת השיטור העירוני יש ניידת משטרתית שמשלבת שוטרים ופקחים מסייעים ישנם 18
פקחים בעלי סמכויות ועוד כ 10-שוטרים ,היחידה נותנת מענה . 24/7

ניר וייסמו :יש סנכרון ושיתוף פעולה טוב בין המשטרה לרשות.
יוסי קוממי :האם יש נציגות קבועה מטעם המשטרה בכול הדיונים?




יש למנות מזכירה שתדאג לקביעה וזימון מוסדר של כול הישיבות  ,שיהיה בהם שתייה וכיבוד
קל .
כול מי שמוזמן ואינו מגיע עד ל 3-פעמים לא ייכלל בוועדה ,יש לכבד את זמנם של חברי
המועצה שמבטלים יום עבודה ומגיעים לוועדות.
יש להכין כול אחד בתחומו תכנית מה עושים בשנת  2017בביטחון וליידע את חברי הוועדה.

ג'ו ניסימוב :בשנה הבאה יש שנת היערכות לרע"הד  ,השתתפנו בכנס לפני שלושה שבועות ,ישנה
למידה מערים אחרות ומחו"ל  ,יש לציין הרצלייה לא בסיכון  ,עיר מודרנית  ,מבנים חזקים והשאר
בטיפול בתמ"א  ,לגבי צונאמי יש היערכות מקבלים התראה של  4-6שעות בחשש לגל שיפגע עד ל5-
מטר ,כן ,בשנה הבאה יש תכנון לעבור לחמ"ל חדש בקומה מינוס  3בבניין החדש.


ישנה פריסה שונה של פיקוד העורף  ,בגלל צמצומים וישנה ביקורת שלהם ב. 19.1.17-

יוסי קוממי :בנושא שאליו התכנסנו ,יודע שישנם כאלה שיפסקו בעד וכאלה שיפסקו נגד מבקש
מכולם להביע את עמדתם בנושא  ,אני מסתובב בעיר ורואה את המצוקה של המאבטחים בימות
הקיץ החמים ,יש מאבטחים של שגרירים וחברי כנסת ויש להם מזגנים .ואם אין בעיה בטיחותית
מעוניין כי יאשרו מזגנים בעמדת שמירה.
ניר וייסמן :ההשוואה בין השתיים אינה נכונה המאבטחים במוס"ח צריכים להיות פעילים רוב הזמן
ולעמוד מחות לשער בקבלת הילדים בתחילה ובסוף יום  ,ומזגן יכול לגרום לצורך שבו הם יישארו
בעמדת השמירה ולא יעשו עבודתם כראוי.
יוסי קוממי :במה מזיק מזגן למאבטח?
ניר וייסמן :יש הבדלים בין בתי ספר יסודי לתיכונים ששם הפעילות היא במשך כול היום .
יוסי קוממי :אם נקבל הבטחה מהשומרים שלא ייפגעו בעבודתם?
ניר וייסמן :חלק מהמאבטחים ללא מזגנים נכשלו ב 10תרגילים שנעשו בחציון האחרון כאשר נעשתה
בדיקת ערנות.
יוסי קוממי :מי שנכשל בבדיקת ערנות מזגן לא ישנה אם יש או אין.
אבי ברויטמן :הבעיה שהשער צריך להיות נעול כול הזמן הוא יהיה בתנועה ומזגן יכול להפריע
לתפקוד שלו .
אלעד צדיקוב :לנושא החום יש משקל לשני כיוונים  ,רוצים שומרים בפעולה  ,מי שמגיע למקצוע הזה
לרוב מבוגר ויש התרופפות לרוב אנשים לא נמצאים במתח מתמיד  ,ולכן בימות הקיץ החמים שהם
הרבה ימים בשנה המאבטח יהיה מותש מהחום ולכן לא יתפקד  ,ואם ניתן לו תנאים של מזגן הוא
יהיה עם מוטיבציה גבוהה יותר לעבוד כי ידע שדואגים לרווחה שלו ,יש למצוא דרכים עוקפות שהם
יהיו ערניים ויתפקדו כגון מצלמות  ,חתימות כל שעה אצל המזכירה ,כאשר המאבטח יראה שמכבדים
אותו הוא יכבד את המקצוע.
ג'ו ניסימוב :המאבטחים לא עזבו אותנו משמע טוב להם אצלנו  ,אני חושב על ביטחונם של הילדים
ולא על המאבטחים ,וכאשר מאבטח יהיה במזגן הוא ירשה לעצמו לא לעשות את עבודתו ולדעתי מזגן
ייפגע בפעילותם של המאבטחים.
בתל אביב התקינו מזגנים בלחץ של ההורים והקב"טים חווים בעיות בגלל זה.
יריב פישר :מעריך את המקצועיות של כול חברי הפאנל וחשוב כי יש להתקין מזגנים ולמצוא דרך
עוקפת עם הטכנולוגיה של היום לעקוב אחר תפקודם של המאבטחים שאכן הם לא מזלזלים
בתפקידם
אלעד צדיקוב :בקיץ חם מאוד  ,אנשים מבוגרים  ,הפכנו לפחות סתגלנים למזג האוויר ומיזוג לא שווה
ירידה במתח המקצועי בתמורה מרוויחים אנשים בעלי מוטיבציה וערנות ,בשיטה פשוטה וזולה
לבדוק אפשרות להתקין מצלמה בעמדת שמירה או בשער .טובת המאבטח היא חשובה אך לא צריכה
להיעשות על חשבון רמת האבטחה של הילדים.
ניר וויסמן :בתפיסה מבצעית מאבטח צריך לעוד מחוץ לשער כדי לתת מענה .
אלעד צדיקוב :יש לנקוט בצורה אנושית.
יוסי קוממי :יש הרבה רשויות שיש למאבטחים מזגנים בעמדת שמירה.
יוסי קוממי  :לסיכום בטוח ומשוכנע שגם ג'ו ניר ואבי רוצים את טובת העניין וטובת המערכת  ,העניין
שהשמירה תיעשה ולא רק נוחיותו של המאבטח ולכן מי שישן ללא מזגן יישן גם עם מזגן  ,מעידות של
מאבטחים יש בכול מקום ואנחנו צריכים לבדוק כיצד עוקפים זאת ולאו דווקא בגלל המזגן.

היות והדעות חלוקות ניגש להצבעה .
דרג מקצועי :מצביעים נגד דרג ציבורי בעד נוצר מצב של תיקו.
יוסי קוממי :על פי החוק במצב של תיקו ליו"ר הועדה יש  2קולות להכרעה.
אלעד צדיקוב :אולי יש אפשרות לעשות בשנת תשע"ז פיילוט של כ 10-מוסדות חינוך בבתי הספר
השונים יסודי חטיבה ותיכון או ע"פ החלטת אגף הביטחון ולפי צרכי השטח כאשר חברי הוועדה יערכו
ביקורות יחד עם הדרג המקצועי לבדיקת הנושא ולאחר תקופת הקייץ  2017יוחלט שנית מה יהיה .
הוחלט פה אחד על אישור של פיילוט.
מאשר פרוטוקול  :יוסי קוממי חבר מועצת עיריית הרצלייה ויו"ר ועדת ביטחון עירונית
חתימה_____________________________ :
רשמה :שולמית אביטל
תפוצה:
מר משה פדלון  ,ראש עיריית הרצלייה
מר יהודה בן עזרא ,מנכ"ל העירייה
מר ג'ו ניסימוב ,סמנכ"ל בכיר
מר דורון נחום ,סמנכ"ל תקשורת תיאום ובקרה
חברה ועדת הביטחון

