
מחלקת בטחון
מטרות המחלקה: 

גולן  אזורית  במועצה  והחרום  ההצלה  הביטחון,  נושאי  תכלול  על  אחראית  המחלקה 
ומהווה גורם מקצועי המקשר ומתאם את פעולות המועצה למול גורמי הביטחון האזוריים 

והארציים.

תחומי אחריות:
באימון 	  שותפות  על  בדגש  לחרום  הפיזית  הכנתם  בישובים,  השוטף  הביטחון  על  אחראי 

הרבש"צים, כוח לוחם יישובי וצח"י, אחזקה ושדרוג מרכיבי הביטחון, הערכות למניעת שרפות 
בישובים.

הצוותים 	  אימון  החינוך,  במוסדות  לחרום  והכנה  האבטחה  הביטחון,  תחום  ריכוז  על  אחראי 
החינוכיים ורכש ציוד חרום.

מרכז ומתפעל בשיתוף מג"ב והמשטרה בגניבות חקלאיות ואירועים פליליים במרחב המועצה.	 
אחראי על הפעלת חפ"ק מועצה באירועי חרום, אחזקה שימור ורכש ציוד מחסני החרום של 	 

המועצה, ריכוז ותיאום אימוני צה"ל בגולן.

בעלי התפקידים )הרלוונטיים לממשק העבודה עם מנהל הקהילה( 
אלי יוסף - מנהל מחלקת הביטחון 

עמרי חמילבסקי - סייר ישובים/ מרכיבי הביטחון
יואל פולצ'ק - קב"ט מוסדות החינוך בגולן

חבצלת גמליאל - מזכירת המחלקה
נטלי קוואז - מנהלת מוקד

תחומי האחריות של המחלקה )בחירום ובשגרה(: 
פגישת עבודה כולל סיור מרכיבי בטחון: אחת לשנה עם מנהל קהילה ורבש"צ	 
פעילות שוטפת ומגיבה מול רבש"צ הישוב:	 

בשגרת היום יום, תקשורת ומשימות במייל, העברת הודעות SMS באירוע שימוש ברשת 
הקשר.

תפקיד הרבש"צ: )מצורף גם נספח בחוברת העבודה ( 
חלוקת התפקידים בין יישוב – מועצה – צבא: )סמכות – אחריות –ביצוע (

נהלי עבודה )רכב בטחון/ מקלטים/ דרך מערכת(

מוקד המועצה - מטרות ודרכי עבודה:
מוקד מידע לתחבורה הציבורית בגולן	 
קבלת פניות מהתושבים והעברתן למחלקות המטפלות	 
קבלת מידע והפצתו באירועי בטחון וחרום	 



תחומי אחריות מחלקת בטחון

אחריות מועצהתחום
אחריות 

ישוב
נורמות/
מדדים

תאום והנחיה 
מקצועית 

בשגרה 
ובחירום

גורם מקצועי מוביל בתחום ההצלה 
והביטחון המקשר ומתאם את 

פעולות מטה המועצה בתיאום מלא 
למול "מפקדת ישובים גולן" ההגמ"ר 

 וגורמי הביטחון האזוריים.
גורם מנחה מקצועית את מערך 

החירום הביטחוני במועצה בישובים 
 ובמוסדות החינוך.

מכלול הביטחון וההצלה מהווה גוף 
 בתוך מערך החירום של המועצה.

המכלול יפעל כגוף מבצעי המקשר 
בתחום הביטחוני בין הנחיות הנהלת 

מ.א. גולן לבין הישובים וגורמי 
הביטחון

העמדת בעלי 
תפקידים מוגדרים 

לתאום ופעילות 
משותפת ויישובית

תורת ההפעלה 
בשגרה ובחירום

אחזקת מרכיבי 
בטחון

אחזקת מרכיבי בטחון- גדר מערכת, 
ריסוס עשביה, דרך, תאורה, צריכת 

חשמל, שער חשמלי, ביתן שומר, 
מחסן נשק, מכשירי קשר, רכב,  

מקלטים

 שימור מרכיבי הביטחון
 הודעה על תקלה

מעקב וליווי ביצוע על 
ידי רבש«צ

שתי ביקורות בישוב 
בשנה בשת"פ עם 

 צה"ל
ביקורות נוספות 
חוזרות לבקרת 
 תיקון הליקויים

בהתאמה לתקציב

התקנת מרכיבי 
בטחון

 מיפוי צרכים להתקנה
 שדרוג מרכיבי בטחון

תכנון משותף עם הישוב

ליווי הפרויקט עד 
למסירה

תוכנית עבודה 
 שנתית,

מסגרת תקציבית 
של משרד הביטחון, 
צה"ל, משרד החינוך 

ומשרד הפנים

מוכנות לחירום

הכשרת רבש"צים, מפקדי הכיתות 
וכתות הכוננות באחריות החטמ"ר 

 ושותפות המועצה.
 הכשרת צוותים יעודים.

 ליווי והכשרת צח"י
רכש ציוד לכל הצוותים בישובים

 שותפות בבניית הצוות 
הצפת צרכי הכשרה 

בישוב באחריות 
 הרבש"צ

גיוס צוותים יעודים 
לחילוץ מהריסות/כיבוי 

אש/עזרה ראשונה

תרגול והכשרה של 
 הצוותים היעודים.

תרגול ובחינה של 
כיתות הכוננות 

 והרבש"צ
בשת"פ עם רכזת 

צח"י מועצתית

ניהול חפ"ק משותף לגורמי הביטחון כוחות הצלה
וההצלה בעת חירום

סיוע לכוחות הביטחון 
וההצלה

תרגילים משותפים 
מספר פעמים 

בשנה מול כל ישוב 
בהתאמה לאיפיונו

מוסדות חינוך

אחזקת מרכיבי הביטחון בגני הילדים 
 ובבתי הספר בשיתוף אגף תפעול.

גדר, מבנה שמירה, מקלטים, 
אבטחת מוסדות מוגדרים ע"י 

 משטרת ישראל.
הכשרת רכז ביטחון, תרגול מוסדות 

 חינוך.
 הנחיה וליווי מקצועי בפעוטונים

הנחיה וליווי החינוך הבלתי פורמלי 
בפעילויות )טיולים, מחנות, פעילות 

 כלל גולנית( 

מינוי רכז ביטחון, 
הקמת צוות צל"ח, 

ביצוע תרגולות חירום, 
ביצוע הנחיות חוזר 

 מנכ"ל,
הקמת צוות לשעת 

חירום וביצוע תרגולות 
 לחירום,

לפעול על פי חוזר 
מנכ"ל

פעילות על פי חוזר 
 מנכ"ל,

הדרכה וביקור 
בפעוטונים



מחלקת בטחון
שותפים למפגש: מנהל האגף ומנהלי מחלקות / בעלי תפקידים רלוונטים

מצב הישוב מנקודת המבט של המחלקה	 

נקודות לשימור / נקודות חוזקה בישוב	 

נקודות לשיפור / חסמים שזוהו בישוב	 

מה התוכניות לישוב? בתכנון / ביצוע... )בתחומים השונים...(	 

המצב הביטחוני והשפעות על היישוב שלך באופן ספציפי	 

השכר? 	  מה  ממנו?  דורש  זה  מה  בישוב?  הרבש"צ  משתייך  קבוצה  )לאיזו  הישוב:   רבש"צ 

דרך העסקתו, על החוזה...(

לתשומת לב מיוחדת ביישובך )בכל עניין – בטחון, מקלטים, שלג, שריפות ועוד...(	 

ת 
פיש

ת

ת 
האגף א

שוב
היי

מחלקת ביטחון

מצב הישוב בהיבטי ביטחון וחוסן	 

נקודות לשימור / נקודות חוזקה בישוב	 

נקודות לשיפור ואתגרים בישוב	 

מה התוכניות של הישוב? בתכנון / ביצוע... )בתחומים השונים...(	 

מה אנחנו עושים בימים אלו בתחום זה כדי להיות מוכנים למצב חרום	 

צרכים שעולים / חוסרים	 

שאלות בנושא הביטחון	 



מחלקת בטחון - סיכום שיחה משותפת

תאריך : ____________________             שם הישוב: ____________________________

משתתפים מהמועצה : _________________________________________________________

משתתפים מהישוב : __________________________________________________________

אחריות פירוט
לביצוע

הערכת זמן 
הביצוע

סטטוס ביצוע 
)לפגישות הבאות(

הערות

עדכונים בתחומי 
האחריות 
הקיימים

השלמות 
מידע 

נדרשות

נושאים 
נקודתיים 

לטיפול

פרוייקטים 
משותפים 

צפויים

המלצה 
לפגישות עם 

בעלי תפקידים

נושאים 
נוספים

תאריך לפגישה הבאה: ____________________  בהצלחה!



מסמכים
ישימים
מחלקת בטחון



הגדרת תפקיד רבש"צ
משימת הרבש"צ:

תיאום  תוך  היישוב,  הגנת  בתחום  ביטחוניים  באירועים  ביישוב  ההגנה  גורמי  והפעלת  הכנת 
ושיתוף פעולה עם כוחות צבא וגורמי הביטחון במרחב רמה"ג

תפקידי הרבש"צ:
אחראי לכוננות ומוכנות היישוב לאירועים ביטחוניים בהתאם להגדרות החטיבה המרחבית. 	 
הפעלת ופיקוד על כוחות ההגנה ביישוב במצבי "חירום אזרחי" ופיקוד על היישוב באירוע פח"ע 	 

בכפיפות לפקודות והוראות "הרשות הצבאית" )מח"ט/ הגמ"ר/ כוח גזרתי( ומוא"ז )קב"ט(
הביטחון 	  וגורמי  גזרתיים  צבא  כוחות  מול  אל  היישוב  ושיתוף הפעולה של  התיאום  על  אמון 

ברמה"ג במצבי השח"ם
אחראי על ניהול וכשירות מרכיבי הביטחון, ציוד הלחימה, האפסניה וציוד החירום ביישוב	 

תחומי אחריות רבש"צ בשגרה:
ינהל וישלוט במרכיבי הביטחון השונים ביישובו מול גורמי מוא"ז והחטיבה  	 
ינהל את מצבת הלוחמים בכ"כ וציודם בדגש על זמינות כשירות וכוננות	 
ידע להכין את הישוב/ האוכלוסייה למצבי החירום השונים )צח"י, התנהגות אוכ'(	 
שמירת כשירות וקיום תוכנית אימונים לגורמי ההגנה ביישוב	 
יתכנן תוכנית הגנה בתחום היישוב ע"פ התו"ל ובכפוף לאישור ה"רשות הצבאית"	 
ידי 	  על  שנקבעה  האבטחה  תוכנית  פי  על  באזור  החינוך  במוסדות  הביטחון  סידורי  בדיקת 

משטרת ישראל ומשרד החינוך
יכין וישמר כשירות מקלט הפיקוד היישובי/ חמ"ל היישוב לניהול אירוע 	 
בקרת תחנות הסעה בבוקר	 
שמירה נאותה על שלמותם ותקינותם של מתקני האזור, אבטחתם וניהולם בהתאם לייעודם 	 

וע"פ הרשום מטה:
מחסן הנשק, התחמושת והציוד הצבאי ותכולתם

רכב הביטחון - תקינות, ניקיון וטיפול ברכב
המערכת ההיקפית - גדר, דרך ותאורה היקפיים, שער חשמלי, שערים ופשפשים נוספים. 

המקלטים ותכולתם 
מתקני ההתראה והאזעקה

הביצורים/ קיפודים
מגדלי וביתני השמירה 

מכשירי קשר שהועמדו לרשות הישוב )צבאי ואזרחי(
אחריות על הפעלת נושאי הג"ס ופינוי רפואי באזור

ציוד ייעודי להתמודדות עם אירועי שריפה/ קריסת מבנה/ תאונות דרכים וכו' 
ארגון השמירה בישוב והפיקוח עליה על פי אישור החטמ"ר.

אחריות לחיילים המבצעים תפקיד אבטחה באזור, לרבות תדרוכם בעת הגעתם, מעקב אחר 
ביצוע משימתם ודאגה לרווחתם )מגורים, ציוד למגורים, מזון, רפואה ודת(

לוודא הבאת פקודות הקבע הצבאיות בענייני שמירה וביטחון שוטף לידיעת השומרים באזור	 

מסמכים

מים
שי

יי



 יוודא כי כל השומרים באזור והמחזיקים בנשק צבאי יעברו אימון בהפעלת 	 
נשק בהתאם להוראות החטמ"ר

ביצוע ביקורות שמירה ביום ובלילה על פי הנחיות החטמ"ר	 
המצאת אינפורמציה על כוח האדם שבאזור למפקדת החטמ"ר ולוועדת מל"ח מקומית לצורך 	 

תכנון הערכות הישוב במצבי העימות השונים
אחריות למסירת נשק צבאי לאזרחים בהתאם לפ"מ 2. 0107	 
אבטחת וניהול ענייני האפסניה הצבאית )לרבות מסמכים צבאיים( והאזרחית המצויה באזור 	 

והאפסניה שהוקצתה לאזור לצורכי ביטחון שוטף, ושמירה נאותה על שלמותה ותקינותה

באירוע:
הכנת והפעלת גורמי ההגנה ביישוב על פי מצבי הכוננות והערכת המצב	 
הפעלת תוכנית ההגנה היישובית בכפוף לאישור "הרשות הצבאית"	 
פיקוד על היישוב באירוע פח"ע והעברת הנחיות ה"רשות הצבאית" לצוות הצח"י	 
באירוע פח"ע ביישוב יפעיל את גורמי ההגנה ביישוב על פי הכלל של "חתירה למגע ונטרול 	 

האיום ביישוב"
יעבוד עפ"י הטכניקות הקרביות והתרגולות שאושרו ע"י החטמ"ר	 
הפעלת צופרי ההתרעה באזור על פי הנחיות צה"ל	 
ביצוע "העברת מקל" למפקד צבאי )מ"פ/ מג"ד( וקבלת משימות להמשך	 
יעבוד בתיאום ושיתוף פעולה מלא ביחד עם כוחות הצבא	 
בניית תמנ"צ )כוחות ומשימות, אוכלוסייה וכו'( למפקד הצבאי ביישוב וינתח משמעויות ותובנות 	 

להמשך
הקמת חסימה במרחב הגנת היישובים על פי הוראת ה"רשות הצבאית"	 

סמכויות הרבש"צ בתחום הביטחון:
כללי:

סמכויות הרבש"צ ניתנות לו מתוקף חוק הסדרת השמירה ובכפוף לתנאים הכתובים בחוק	 
הרבש"צ יענוד באופן גלוי לעין תג המזהה אותו ואת תפקידו	 
הרבש"צ יישא עימו תעודה חתומה על ידי המח"ט המעידה על תפקידו וסמכויותיו. 	 
הרבש"צ יפעיל את סמכויותיו בתחום הגנת היישוב בו הוא מתגורר	 
תחום הגנת היישוב ישורטט ע"ג מפה ויאושר על ידי מח"ט בצמוד לכתב מינוי הרבש"צ. 	 
עיקרי סמכויות הרבש"צ	 
דרישת זיהוי מאדם הנמצא בתחום הגנת היישובים	 
חיפוש בכליו ו/או רכבו ו/או על פני גופו של אדם הנמצא בתחום הגנת היישובים. 	 
ו/או רכבו לתחום הגנת היישובים, באם לא הזדהה/ סירב לעריכת 	  מניעת כניסה של אדם/ 

חיפוש או שמתעורר כלפיו חשד
עיכוב אדם ו/או רכבו באם סירב לעריכת חיפוש וקיים חשד כי האדם נושא כלי נשק שלא כדין	 
במקרה האמור, רשאי הרבש"צ לקיים חיפוש, על אף הסירוב	 
שימוש בכוח סביר כלפי חשוד בנשיאת נשק שלא כדין המסרב לעיכוב, ועיכובו עד להגעתו 	 

של שוטר
עיכוב חשוד מוגבל לפרק זמן של 3 שעות. הארכת עיכוב תתאפשר באישור של קצין משטרה	 
עיכובו של חשוד מעל 20 דק' או הבאתו לתחנת משטרה יחייב מילוי דו"ח על העיכוב בו יפורטו 	 

שם המעוכב, סיבת העיכוב ומשך העיכוב

מסמכים

מים
שי

יי


