
 ביקור אלוף פקע"ר וציוותונושא :  

 31.1.31תאריך : 

 משתתפים : 

 פקע"ר מועצה

 מפקד פיקוד העורף -אלוף אייל איינזברג  ראש המועצה -דני עטר 

 מפקד מחוז צפון -אריק אלעזר אל"מ  ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב -רמי אלהרר 

 מנהל מרחב עמקים הגנ"ע -שרייבר יורם אל"מ )במיל(  קב"ט המועצה -משה שלמה 

 רמ"ד מרכיבי ביטחון -ילנה פאר רס"ן  מנהלת לשכת ראש המועצה -שאול  -אלונה סדן

 ק. אוכלוסייה מחוז צפון -שירן חשאי לוי סא"ל  

 יהלר גלבוע -רז לבני רס"ן  

 קמ"ב רשויות מחלקת אוכלוסייה-אחיה ריבלין קס"ן  

 עמקים קנ"ר -שרון מנחם סרן  

 ראש לשכת מפקד פקע"ר -סהר ליפשיץ סרן  

 מפקד נפת עמקים -חיים רוקח אל"מ  

 

 

 :  תמצית הדברים

 תמצית הדברים שם

ערבים בחמישה כפרים.  12% -יישובים. מועצה מעורבת 11דונם.  002,222 -שטח המועצה כ  -רקע   ראש המועצה

תושבים בעשור האחרון. בתוך כך  10,222 -תושבים לכ 30,222 -גידול מ -קצב גידול אוכלוסייה מואץ

 12 -גובלת ברשת"פ בצידה הדרומי לאורך כ  יישובים חדשים, בהם נורית בשלבי אכלוס. 1הוקמו 

. הקמת גדר הביטחון אפשרה שינוי דרמטי בביטחון האישי ובפיתוח האזור וביסוס מערכת ק"מ

 קשרים ענפה עם מחוז ג'נין, המייצרת אינטרסים משותפים התורמים לביטחון האזור.

  יחסי הדו קיום במועצה משמשים דוגמה להתנהלות חיים תקינה בקרב אוכלוסייה  -דו קיום

הרבדים תחת עקרון של שוויון מלא, וככל הידוע אין באזור תאים  המועצה מתנהלת בכל מעורבת.

 .0222לאומניים. כדוגמה לצביון החיים בגלבוע, השקט ששרר בישובים במהלך אירועי אוקטובר 

  לפני כשנה, בעקבות רעידות אדמה מקומיות ולנוכח קרבתה הגיאוגרפית של המועצה  -רעידות אדמה

. ידה את המועצה ברמת סיכון גבוהה, נכנסנו להליך בדיקת הנושאאפריקאי המעמ -לקו השבר הסורי

 פקע"ר יהיו חייבים להיות מעורבים בתהליכים אלה.

מעוניין לקיים במועצה בשיתוף עם פקע"ר תרגיל המדמה תרחיש של רעידות אדמה. המועצה מוכנה 

 להעמיד כל הנדרש לצורך זה.

  אנו מגבשים בימים אלה תכנית במסגרת הפעילות המשותפת עם מחוז ג'נין,  -אזור סחר חופשי

מרכז דונם בצד של המועצה סמוך למעבר גלבוע )ג'למה( כמרכז סחר בינלאומי.  302 -להכרזת כ 



 -בד גידולים חקלאיים, מזון מעו -המזון  שיווק ממותג של מוצריהסחר יתמקד בשלב הראשון ב

אזור הסחר יתבסס על ישראל, הרשות הפלשתינית, הקהילה מישראל ומהרשות הפלשתינאית. 

הבינלאומית. לשם כך מתקיימים מגעים עם משרדי ממשלה וראשי הקהילה הבינלאומית, ביניהם שר 

האוצר, השר לפיתוח הנגב והגליל ומיגל מורטינוס שהיה שר החוץ הספרדי ונשיא האיחוד האירופי 

מסמכים בנושא הועברו לפני כשבוע  ים לרכז את הפרויקט ולהניעו בקרב הקהילה הבינלאומית. והסכ

לשר הביטחון וניתן אור ירוק ראשוני. תהיה מעורבות מלאה של מערכת הביטחון בכל שלבי 

 הפרויקט. 

  ון נעשית במספר מישורים : חינוך, קהילה, פיתוח תשתיות במקביל לביסוס הביטח -פעילות המועצה

ותחושת המוגנות האישית באמצעות עבודה ושיתוף פעולה עם גורמי הביטחון השונים הפועלים 

 , פעילות וועדת מל"ח וועדת ביטחון, צוותי מתנדבים ביישובים ועוד.במועצה

 למעט רם און, מגן שאול וגן   הוצאת רוב יישובי המועצה ממסגרת מרכיבי הביטחון -יישובים  סיווג

ואי שקט בקרב התושבים. פניתי לשר הביטחון לבדוק סוגיה זו מחדש, בעיקר ביחס נר יוצרת דאגה 

מציין כי יישובי תענך בנויים כשלושה מקבצי יישובים גושיים,  וקיבוץ יזרעאל. ליישובי תענך

משפחות כל אחד. חלוקה  3,022 -העתידים בזמן הקרוב להפוך לשלושה יישובים גדולים בני כ

 היא מלאכותית ולא תיתן מענה הולם לזמן אמתבין צה"ל לפקע"ר אשר לסיווג דיכוטומית ביניהם ב

נחוץ להתייחס ליישובי תענך אחרת. גן נר, רם און ומגן שאול הם אכן . ופוגעת בהיערכות לחירום

 מרוחקים ממקבצי היישובים ונכון שההתייחסות גם אליהם תהיה אחרת.

  ה במטרה לתת מענה בטווח שבין עפולה לבית שאן. מתוכננת לקום באזור המועצ -תחנת כיבוי אש

 המועצה הקצתה קרקע לצורך הקמתה.

  המועצה מנהלת מגעים עם מד"א להקמת תחנת משנה באזור המועצה ולהצבת אמבולנס  -מד"א

 נוסף באזור גן נר.

  

בעיקר בתחום מרכיבי הביטחון והיערכות לחירום. בשני התחומים מתקיימת  -עבודה מול פקע"ר   משה שלמה

 מול פקע"ר עבודת מטה מסודרת. דברם מטופלים תוך כדי השינויים התקציביים. 

  המועצה קיבלה גיבוי מלא לפעולות ראשוניות בהתקנת מערכות צפירה והתראה  -היערכות לחירום

 ו בתי ספר.בכל היישובים ובמתקנים בין יישובים, כמ

  במועצה מונו בעלי תפקידים לוועדת מל"ח שעמדה ברצף הכנות ותרגולים בשיתוף עם  -וועדת מל"ח

יורם שרייבר ופקע"ר. התפיסה המובילה היא כי המועצה תהיה רשות קולטת בחירום. ביצענו סדרת 

 תרגילים והכנות לקליטת משפחות.

  משפחות, למעט  022 -וביים, גם בנוגע לקליטת כ ביצענו סדרת הכשרות לצוותי החירום הייש -צח"י

. הוכן לכל היישובים פק"ל ותיק 0231היישובים הערביים. הכשרות עפ"י תכנית ייעודית במהלך 

 לשגרה.

 יש תרחיש ייחוס, הנגזר מתרחיש ייחוס של פקע"ר, בו חולקו יישובי המועצה לפי רמות סיכון.

  ים, המהווה כוח משמעותי בחירום. במועצה שני בסיסי שימת דגש לחיזוק מערך המתנדב -מתנדבים

 מתנדבים. 102 -מתמי"ד עם כ

  אזור המועצה חולק לשלושה תאי משנה. בכל תא מפקדה שתתנהל מול  -היערכות לרעידות אדמה



 היישובים בתחומו. תאי השטח הם : עמק חרוד, רמת יששכר ומישור תענך. 

המטרה  מעיר כי החלוקה ההתנהלות במסגרת תאי שטח נכונה לכל סוג של תרחיש. ראש המועצה 

 היא שכל יישוב יוכל לתפקד תחת ריכוז של מפקדה מקומית.

  0231יוקם צוות שיאומן במהלך אוגוסט  -צוות חילוץ מועצתי . 

  שעברו  מקיימים הדרכות שוטפות בכל בתיה"ס עם פקע"ר. מונו עוזרי ביטחון בבתיה"ס -הדרכות

 הכשרות באמצעות פקע"ר.

  בוצעו מספר פרויקטים שכללו גדרות היקפיות, תאורת ביטחון, שיקומי דרכים.  -פרויקטים 

 מציין את שיתוף הפעולה הטוב עם המעצה. -שיתוף פעולה   רז לבני

  בוצע תרגיל לקליטת מפונים, שהסתיים בהצלחה. -קליטת מפונים 

 מתוכנן להתקיים במועצה. - אימון מכלול הנדסה  אריק אלעזר

  במועצה מוקד הנותן מענה למספר רשויות. יוכשר למתן מענה בחירום. -מוקד 

  0231מתוכננת במועצה במהלך חודש ספטמבר  -ביקורת. 

  רשות קולטת, ערוכה לקליטה וחזקה.  שיתוף פעולה מצוין עם הרשות. -מוכנות ושיתוף פעולה

 כיסוי צבירה. פקע"ר ידאגו לכל הנדרש לרשות כולל

  תהליך המתבצע בכל המחוז ומקנה לרשות יכולת לתפקד גם בחירום. בהמשך נכון שיהיה  -צוות סער

 יותר מצוות אחד, ומבחינת פקע"ר אין בעיה לעשות זאת. פקע"ר גם רוכש את הציוד בעבור הרשות.

  ניתן להביא מהפיקוד. -סיוע הנדסי למקלטים 

 והמועצה תיקח בו חלק.  0231יתקיים בחודש יולי  -תרגיל נקודת מפנה   סהר ליפשיץ

 0231 -יישובים מסווגים ל 7בסיומה של עבודת המטה נותרו  -ביטול סיווג ליישובים עורפיים   שירן חשאי לוי

בשלב השני בחלוקה שבין משרד הביטחון למשרד לביטחון פנים ₪. אלף  382ותקציב אחזקה של 

יישובים נוספים. אלו יישארו מסווגים עם אותם מרכיבי ביטחון.  1לביטחון פנים יעברו למשרד 

יישובים יהיו  1 -יישובים יהיו באחריות המשרד לביטחון פנים ו 1  0230בסיכום הסופי בשנת 

 באחריות צה"ל.

  0230 -יתבצע בכל היישובים שבאחריות צה"ל. יתבצע בהדרגה ב  -מעבר מרב"שים לרבש"צים .

 במקום שוטר שמופעל ע"י מג"ב יהיה איש סמי צבאי שיופעל ע"י החטמ"ר.

  ועד כה לא התקבל תקציב. מימוש  0231 -נמצא בתכנית העבודה. ב  -שער גן נר ושער מגן שאול

 הפרויקטים מותנה בהעברת תקציב.

בקומת הקרקע של בניין המועצה אינו ממוגן. הגיש בקשה למגנו לפחות בשלושה  - הפעלהמרכז   יורם שרייבר

 כיוונים.

  נשתדל לספק בהקדם. -ערכת סער  

 מציין שיתוף פעולה טוב עם הרשות. -שיתוף פעולה   אל"מ חיים רוקח

  בעיה באספקת מים באזור חקלאי. בעיקר ללולים ורפתות. -אספקת מים 

 

 



 : פקע"רסיכום אלוף 

הערות ראש המועצה באשר לסיווג יישובי  זהו שלב ביניים. בתום התהליך יהיו היישובים תחת מג"ב. -סיווג יישובים  .3

 תענך ייבדקו.

 צה"ל או תחת פקע"ר. כל יישוב המסווג כמאוים יישאר עם אותם אמצעים, בין אם תחת -מרכיבי ביטחון .2

 ר בעתיד.איום משמעותי הצפוי להתגב -איום תלול מסלול .3

בתכנית לביצוע. טרם הגיע תקציב מרכיבי ביטחון. אם יוותר תקציב יבוצע  -ליישובים גן נר ומגן שאולוגדרות שערים  .1

 .0230 -לפחות השערים. אם לא, יהיו בעדיפות ראשונה לביצוע ב  -השנה

. מאחר ומתוכנן לאוגוסט גם במסגרות אחרות הרשות רק נדרשת להעמיד האנשים. אלו יכולים להיות פעילים -צוות סער  .0

 יש להיערך בקפידה ולבדוק התאמה עם חופשות של מתנדבים וכו'. אם מסתמנת בעיה, נא התריעו בזמן.

 מחלקת מיגון והנדסה תסייע בייעוץ מקצועי. -מקלטים  .0

 אין בכלל בפקע"ר. -שכפ"צים וקסדות  .7

וב לשגרה וחירום. זוהי סדנה של עמידה מול מצלמות למנהיגות מציע למועצה לנצל אימון זה. ט -אימון מכלולים  .8

 המקומית. שילוב של דוברות ורווחה.

 הזדמנות גם לרשת"פ לשינוע סחורות. -תוואי הרכבת  .9

 תתקיים השנה ברשות.  -ביקורת  .32

 

 

 שאול, מנהלת הלשכה. -רשמה : אלונה סדן

 

 


