
 

 

 

  /3/202230 – ועדת מל"ח

 ישראלמשטרת  – שלומי רוטמן

מהפיגועים האחרונים נרצחו תושבי  שנייםרחבי ישראל. בבבשבוע האחרון פיגועים  •
 ישראל.

הפיגועים האחרונים החשש הכי גדול של המשטרה כרגע הוא נושא החקיינות. חיקוי  •
 וריבוי פיגועים לקראת החגים.

 .המשטרה בכוננות עליונה •
 שיתוף פעולה מלא עם השיטור העירוני ואגף הביטחון של עיריית הרצליה. •

 בעיקר בנושא שב"חים ואנשים חשודים. – 100קריאות למוקד ריבוי  •
 יום אזכור ערבי פלסטינאי ולכן ישנו תגבור נוסף וערנות מוגברת. –היום יום האדמה  •

 גיוס של צה"ל מתבצע שם. עיבוי של כוחות משטרה במקום. –ספורטק  •

 עבודה בתיאום תוך הגברת אבטחה מבפנים ומבחוץ. –רכבת  •

המשטרה סימנה מוקדים לפורענות בהרצליה והיא ממקדת כוחות וסיורים בהם. לא  •
 צוינו המוקדים בפורום הזה.

 מתחיל הרמאדן.  2/4-במוצ"ש ה •

 כוננות המשטרה ממשיכה עד ליום העצמאות כולל. •
 

 

 מנהל אגף ביטחון, פיקוח וסד"צ – נהרי עוז

 מתבססים על אירועי עבר ומתגברים בהתאם.  •
 נא לתקף את התיקים והפק"לים של המכלול. –מנהלי המכלולים  •

 מוקדים שונים בעיר. 50-פעלנו בשיטה של "נוכחות ובולטות" בכ •

. בנוסף, ביצע פעילות סיורים במוקדי התקהלות ומוס"ח שונים השיטור העירוני ביצע •
 באתרי בנייה שונים ברחבי העיר.

 שעות. 12משמרות בנות  2מעבר למתכונת של  •
 .שוטרים ופקחיםבאמצעים למיגון ציוד של כל רכב שיטור  •

 אחריות קב"טים לסייר ולשלוט בכוח האדם שבמתנ"סים ובצהרונים בשעות אחה"צ. •

 יש לקבל רשימת כוננים לפסח. •

 .םיש לוודא שהמצלמות סורקות ריכוזי קהל ייעודיי •
 משחקים מחוץ לעיר, יש לתת דגש. –בני הרצליה  •

, לטובת התארגנות 16:00עבודות בנייה ביום חמישי עד השעה הפסקת  –המלצה  •
 העירייה לקראת סוף השבוע בו מתחילה תקופת הרמאדן.

 תגבור סיורים ופקחים. –פתיחת עונת הרחצה מתקרבת  •

 יש לתת דגש. –אירוע הכנסת ספר תורה בשביב  •
 

 

 ראש מנהל תפעולי –מייזל  בועז

להעביר את כל שמות העובדים באתרים השונים במערכת על מנת  –בקשה מהמשטרה  •
 .לוודא שאין חריגים

 מתחילה עונת הרחצה, אך כבר עכשיו אנשים מגיעים לים.  8/4-בתאריך ה –ים חוף ה •
לבוא עם ווסט מהבית ולא  –כניסה לגן. המלצה במידה ונאשר בהורים רוצים לעמוד  •

 עירוני.



 

 

כל הרכבים העירוניים יהיו עם צ'קלקה כחול צהוב. אם  –המלצה לנוכחות ובולטות  •
 יאושר ובמידה וצריך, לעשות הזמנה עכשיו. 

 .24/7חובה שיהיה מומחה מצלמות  –מוקד עירוני  •
 

 מנהל מכלול אוכלוסייה –סלצברג  אהרון

 מצד האוכלוסייה. חריגותלא התקבלו פניות  •
 

 מנהלת מכלול הנדסה תשתיות –חרמש  חנה

 פקחי בנייה לא בודקים אישורי עבודה אצל שב"חים. •

 שעות העבודה של הקבלנים ועובדיהם מוגדרים עפ"י חוקי עזר.  •
 המשטרה אחראית על צמצום השעות. •

 

 וערכים חינוךמנהל מכלול  –דר' יעקב נחום 

היוצאים  עצירה של פעילויות חוץ של גני ילדים. לדוגמא: גנים –הנחיית ראש העיר ב •
 .לחורשות

 .לתיאום טיולים טחוןיף הבוא בתיאום מול הלשכה –פעילות של בי"ס בתוך העיר  •
להשלים את נתוני הגנים  –בעקבות המצב, ישנם גנים לא מלאים. הנחיית מנכ"ל  •

 ולעדכן.
 

 מידע לציבורמנהלת מכלול  – דורית בסמן

על כך שהיא מתכוונת לתגבר עיריית הרצליה הייתה בין הרשויות הראשונות שדיווחה  •
 את מוסדות החינוך באבטחה. התגובות ברשתות נראו רובן חיוביות.

 תחושה של שליטה במצב. ןהיום ייצא סרט שינגיש מידע ויית •
 לפתוח קווי טלפון. לדוגמא: פסיכולוגים. –המלצה  •

 מתמקדים בהפצת מידע בעל ערך. •
 

 מכלול מנהל כללימנהל  –רוני גאון 

 בשגרה וישנו קשר רציף עם מנהלת מחלקת מתנדבים.כולם  •
 יעבדו עם אפודים זוהרים עליהם. העובדיםכל  –הנחיית מנכ"ל  •

 

 ולוגיסטיקהמכלול תפעול מנהל  – ליאור קורנפלד

 מזוודים כרגע את כל הציוד והרכבים. •

 בודקים מלאים וחוסרים. •
 

 כלליות התייחסויות

בפעילויות בהן יש ריכוז של אנשים, יוצב מאבטח חמוש לכל אורך  –הנחיית מנכ"ל  •
 הפעילות.

 מומלץ לבצע הדרכה לנוער לפני יציאה לחופשת הפסח. דגשים וסכנות. •
 מתן דגשים בהתאם למצב הנוכחי. –טיולי צופים  •

משמר השכונה משתדל לבצע סיורים גם מעבר לגבולות השכונה הייעודית לו, במידה  •
 ויש חוסרים.

 מנהל אגף המחשוב ציין שישנו מאמץ אדיר להתקין כמה שיותר מהר מצלמות. •



 

 

מכתב גנרי שיוצא מהשירות הפסיכולוגי. המלצה להוציא  כרגע יש –הסברה להורים  •
סרטון להורים שידעו כיצד להתמודד מול ילדיהם בסיטואציה הנוכחית. כיצד לתקשר 

 איתם ולהסביר "בגובה העיניים".
 לא ניתנה הנחייה מהמחוז אך יש לקבל החלטה ברמת הרשות. –טיולים מחוץ לבי"ס  •

 מהמוסדות, צריך לקבל החלטה גורפת לרשות. בוטלו בחלק  –משמרות זה"ב  •
 לוודא שיש אבטחה גם בפיזור התלמידים. •

חינוך מיוחד עובד בחופשת הפסח. מנהל אגף ביטחון הגיב שהם יקבלו אבטחה כחלק  •
 רצף ההעסקה.מ

 

 משנה למנכ"ל  - ג'ו ניסימוב 

 פחד ולחץ יהיו תמיד, אנחנו צריכים להיות נחושים ולתת תחושת ביטחון. •
וידעו שיש להם למי  יש לשים ווסט זיהוי על מנת שתושבי העיר יזהו את בעל התפקיד •

 לפנות.
ותפקידנו להקנות תחושת ביטחון ולחזק נציג של מדינת ישראל  כל עובד עירייה הוא •

 את האנשים.
 יש לבדוק את אירועי הספורט הקרובים ואת הצרכים והדרישות של כל מאורע כזה. •

להעביר לגני הילדים את נושא הבדיקה בכניסה לגן. חובה לוודא את  –הנחייה לחינוך  •
 דרך האינטרקום.זהות האדם לפני פתיחת השער 

 

 סגנית ראש העיר - פרישקולניקאיה 

 יש לבדוק לחצני מצוקה.  •
 
 העירייה מנכ"ל - אהוד לזר

 טרור מטרתו לדכא את האוכלוסייה וצריך להיות חזקים. •

 .ריכוזי אוכלוסייהב, נוכחות לקדם ולהפעיל את משמר השכונה •

 .שא הבנייהתבחן את נומשטרה ה -אתרי בניה •
 יצא סרטון הסברה "עשה ואל תעשה להורה". -שירות פסיכולוגי  •

 כל רכב עירוני יהיה עם צ'קלקה ואפוד זהר, לבצע ולראות שזה אכן קורה. •
הכל ביצעו עבודה טובה, נוכחות רצינית וטובה וצריך להמשיך כך.  -תגבור סיורים •

 נוכחות פיזית היא קריטית.. ומתן תחושת ביטחון למרחב הציבורי

צופים, תרבות ונוער. אחריות אגף ביטחון לאופי האבטחה עד לתמונת  -אירועים כרגיל •
 מצב שונה.

אין מצב שמישהו כונן או ברשימה  .בחופשח. לא טסים ולא רשימת כוננים של פס •
 מסוימת והוא לא מאייש את העמדה במצב אמת.

 דברים חריגים להעלות להנהלת העיר.  –רשתות חברתיות  •

 הגברת נוכחות. –חוף הים  •

 חשש לירי דו"צ.–הורה עם נשק  •

 בתיאום מול הביטחון והרווחה. –דגשים לפני יציאה לחופשה  •
 .להקפיא עד יום ראשון הבא, שהורים מתנדבים יאיישו –משמרות זה"ב  •

 נים. לוודא שכל המערכות תקינות )בדגש על לחצני מצוקה(.צ'קליסט על הג •
 ומצופה מהם לסייע בהתאם.ת העיר נהלהמהם חלק מהותי  בחדר כל הנוכחים •

 נפגש בפורום דומה לקראת סוף השבוע. •
 
 

 אביב אברהםרשם: 

 מנהל מחלקת חירום


