
2020תכנית עבודה 

בטחון קצרין



כוח אדם-מחלקת ביטחון
לוגאסי אברהם  –ט "קב

אבישי כהן                  –ט מוסדות חינוך "קב

מקלטים
.דו שימושי11מתוכם 60ציבוריים •
.9–אזור תעשייה•

.99-בניינים משותפים•
16–מגוניות•

.מהם באזור תעשייה2, מערכות צופרים 8

מתנדבים140כ "סה–מתנדבים 

30–ש"צח•

14–חירום /ר "צוות סע•

15–איחוד הצלה •

.סיירת הורים ותגבור מכלולים בחירום–אחרים•



מועצת קצרין תמשיך לתת שירותים לתושבים בחירום  1.

כבשגרה 

עידוד האוכלוסיה להתנהלות עצמית בהתאם לחלונות זמן  2.

רפואה  , בנקים, מרכולים) ר "ל ופקע"והנחיות צה

(.וכדומה

.חלוקת העיר לרובעים והפעלת מנהלת לכל רובע3.

.ניהול הרשות ממרכז הפעלה באמצעות מכלולים יעודיים4.

בחירום



?מה עשינו עד כה  

320מאכלס כ "( גמלא"בית הספר )הוגדר מרכז קליטה  1.

מרכז. נכתבו נהלים והוקצה כוח אדם לתפעולו,תושבים

.  קליטה ערוך לקלוט משפחות מקצרין המתפנות כתוצאה מהרס ביתם

מהווה מוקד -ממוקם מול מרכז בתרבות. הוקם מרכז הפעלה2.

.חירום להפעלת המועצה בחירום

.  ולחרוםלשיגרההוקמו שני מוקדים -חירום/מוקד רואה 3.
מצלמות ברחבי קצרין68כרגע פרוסים 

כוח  –המשתלב בחירום" איחוד הצלה"נפתח מוקד של 4.

.מתנדבים15רפואי איכותי המונה כיום 

.  לטובת התושבים ברובעיםש"צחהוקמו והוכשרו צוותי 5.



.בגניםמ"ממי20כ נבנו "סה, מיגון מוסדות חינוך. 6

מקלטים משותפים נאטמו11( 2019בשנת )מקלטים 3שופצו -מקלטים. 7

מקלט הנותן מענה בחירום  . ם נוסף צמוד למרכז ההפעלה"נבנה ממ. 8

.לתושבים השוהים במקום

מרכז קליטה וצוות חירום  , נבנה מחסן חירום חדש המכיל ציוד לרובעים. 9

(ר"סע)יישובי 

ב מתנדבים  "הוקם צוות חילוץ מהריסות ע. 10

.מרפאה מאוחדת בחירום. הוקם מרכז חירום רפואי מקומי אזורי ממוגן . 11

מענה למקומות שלא קיים  –מגוניות בעיר ובאזור התעשייה 16מוקמו . 12

.מיגון תת קרקע
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2019אימונים ותרגילים   , הכשרות

ד במוסדות החינוך"שני תרגלי ירי טילים ורע.  1

ועדת מלח יישובי–תרגיל ירי טילים ארצי . 2

ר במסגרת תרגיל"אימון צוות הסע. 3

אימון והכשרה צוות המוקד. 4

אימון המכלולים במסגרת תרגיל אוגדה. 5

.  בוצע בינואר תרגיל פיקוד העורף–2020



2020-יעדים ל 

מקלטים מוצפים  . בעייתית במיוחדסוגייה–מקלטים משותפים 1.

27כרגע .)י התושבים "אי תשלום חשמל ע, תשתיות קורסות , 

(חוקפי"ע, המקלטים הנם רכוש פרטי של התושבים( . )בניינים

נזקים חיצוניים ופנימיים כתוצאה  –החזקת מקלטים –מקלטים2.

צורך ממשי להתקין  קיים .      הצפת מקלטים , מהתיישנות 

מאוחר יותר פתיחה  –. אינטרנטבמקלטים הציבוריים רשתות 

.מרחוק 

.גנרטור חירום-מרכז קליטה3.

.גנרטור חירום–ביקור רופא 4.

.מצפון לרחוב סער( אש)סלילת דרך חירום 5.

".שועל"–קליטת מערכת שליטה ופיקוד 6.

.כלים שונים, משאבות , גנרטורים –רכישת ציוד חילוץ נוסף 7.


