
 

עלויות ביצוע 
(₪)  

תוצאות /יעדים/ מטרות סטטוס /ז"לו  יקטפרו   

500,000 ₪  הרחבת כיסוי מצלמות ברחבי העיר 

אתרים בכרמי גת: 6-בוצע ב  
 כניסה ראשית

 תחנת דלק פלוגות 
שד' כרמי גת –צומת דרך הדרום   

ברקת -שד' אבני החושן צומת  
החושן-ברקת –צומת שד' אבני החושן   

4נופך   

 התקנת מצלמות בכרמי גת

 

2,000,000 ₪  
הגברת אבטחה באמצעות מצלמות ברחבי 

 העיר בכפוף למכרז והיטל שמירה

אתרים חדשים +  חמישהתוספת בהצבת 
 ו שלאתרים קיימים + שדרוג חמישהשדרוג 

מוקד  ה  

21/6/18סיום:   
31/7/18רים נוספים עד את 5  
31/8/18אתרים נוספים עד  5  
15/10/18אתרים נוספים עד  5  

תוספת ושדרוג אתרי מצלמות אבטחה ברחבי 
 העיר

  



 

1,000,000 ₪  
הגברת אבטחה באמצעות מצלמות ברחבי 

 העיר

אתרים חדשים באזה"ת + שדרוגים  18
 באתרים קיימים

16/8/18צפי ביצוע סיום:    

–אתרי מצלמות אבטחה תוספת ושדרוג 
יהיפארק התעש  

 
מרכזיה חכמה תאפשר טיפול יעיל יותר 
בפניות תושבים וכן ביצוע מעקב ובקרה 

 על פניות
 התקנת מרכזיית טלפוניה חכמה )אספייר( בוצע

10,000 ₪ 

פיקוד העורף העלה לאוויר מערכת שו"ב 
שמיועדות לשתף מידע  )שליטה ובקרה(

במדינה  וההצלה החירום גופי כלל בין
)צה"ל המשטרה, מכבי אש, חברת חשמל 

לחזק את  ובכך, ורשויות מקומיות(
הרציפות התפקודית והתיאום בכל 

 הגופים.

והדרכות  בוצעו פגישות אפיון מול נציגי פקע"ר
 לעובדים

 
18/7/18פיילוט עד   

31/12/18סיום הטמעה   

 הטמעת מערכת שו"ב שוע"ל

 
במערכת הטמעת מידע בנושא ביטחון 

 המידע העירונית

נאספו נתונים עדכניים והועברו לחברת 
 אינטרטאון לעדכון

30.07.18 -סיום ע"י אינטרטאון עד התאריך ה  

gis   עדכון שכבות חירום במערכת

73,000 ₪ 

46,000 ₪ 

15,000 ₪ 

17,500 ₪ 

במסגרת תהליך מתמשך של השמשת 
 מקסימום מקלטים ציבוריים

 
 בוצע.

השיפוץ התבצע ברובו ע"י עובדים של הרשות, 
ביחס  -אלף שקל 100ובכך חסכנו מעל 

 להצעות מחיר של קבלנים חיצוניים

39שיפוץ מקלט הזית מס'   

 בשימוש איחוד הצלה, זק"א ותושבי השכונה



 

 

 -כ סה"כ
170,000₪ 

 

 

35,045 ₪ 
במסגרת תהליך מתמשך של השמשת 

 מקסימום מקלטים ציבוריים
 -המזגנים בהסתיימה התקנה של כל 

17/5/18 

 התקנת מזגנים 

()שבטי ישראל, גלבוע, ישעיהו, ביל"ו  

 

 ₪ 30,000 -כ
במסגרת תהליך מתמשך של השמשת 

 מקסימום מקלטים ציבוריים

חובר לחשמל -ממשית  
קבלן חשמל קיבל צו התחלת עבודה -קוממיות   

בטיפול מול  -11, תמרים 15, תמרים 58 שושן
 חברת חשמל

במקלטיםחיבור חשמל   

 

100,000 ₪ 

 

 ₪ 200,000-כ

 הערכות לפגיעה בתשתיות חשמל

לרכישת ₪  87,000התקבל אישור ע"ס 
 גנרטור.

אושר תב"ר, הוקלדה דרישה וצריכה לצאת 

 מימוש תב"ר חרום משרד הפנים

 

 



 

 הזמנה

מרכזי קליטה 2 -* הכנת תשתית ב  

 בוצע חיזוק הערכות לחירום ₪ 29,250
לחרוםהשלמת כתיבת תיק אב   

 

 חיזוק מרכיבי ביטחון בגני ילדים בכרמי גת ₪ 90,000 -כ

ניתן אישור תקציבי.  –מערכת אזעקה וטמ"ס 
ישנן הזמנות מאושרות. ההתקנה תבוצע 

 בסיום הנחת תשתית תקשורת

 בשלבי ביצוע.

01/08/18 -צפי סיום  

 הערכות לפתיחת מוסדות חינוך
 כרמי גת

 

בגני ילדים בכרמי גתחיזוק מרכיבי ביטחון  ₪ 56,052  

אישור  -מערכות בקרת כניסה בגני ילדים 
תקציבי ישנן הזמנות מאושרות. ההתקנה 

 תבוצע בסיום הנחת תשתית תקשורת

 בשלבי ביצוע.

01/08/18 -צפי סיום  

 הערכות לפתיחת מוסדות חינוך 
 כרמי גת

 



 

87,821 ₪ 

 

 

 

30,000 ₪ 

מרכיבי הביטחון למוסד חינוכי הם 
תומכים ומשלימים של מערך אמצעים 

האבטחה הכולל לצורך מתן מענה 
 למגוון האיומים הקיימים.

 
 

 

התקבל אישור לביצוע משרד החינוך 
 שבמסגרת השנה יבוצע:

 החלפת ביתן בבית ספר אולפנת צביה
 תיקון גדר בתפארת חיה

 תיקון גדר ושערים בבית ספר אפרים בן דוד
 מערכת כריזה בבית ספר אפרים בן דוד

 מערכת כריזה בבית ספר הרצל
 מערכת כריזה בבית ספר יד יצחק

 מערכת כריזה בבית ספר נתיבי רחל
 התקנת שערי פשפש בגן רש"י

התקנת שערי פשפש בגן רמב"ם   
התקנת שערי פשפש בגן רמב"ם טרום חובה   

 תיקון שער דו כנפי בית ספר אולפנת צביה
 התקנת מזגן לביתן שמירה בית ספר שלאון

ביתני שמירה במתחם לימודים חב"דהחלפת   
31/8/18סיום עד צפי   

מרכיבי ביטחון  04מימוש תקנה 
 במוס"ח

25,220 ₪ 

 
 

מוסדות מזגנים בביתני שמירה ב 11הותקנו 
: החינוך  

אפרים בן דוד, משואה, רבין קדמי ואחורי, גרוס 
קדמי, מאיר קדמי, אורט, גן מרים תרצה, גן 

 בגין, גן אשכול שרה, גן גולן 
 נותרו השלמות בגרוס אחורי, רשב"י וחב"ד

31/8/18השלמות עד   

 השלמת מזגנים בביתני
 השמירה של מאבטחים



 

 

 

60,000 ₪ 
 במסגרת תהליך מתמשך של השמשת

 מקסימום מקלטים ציבוריים

רכישת ציוד למוכנות לחירום עבור מקלטים 
 מכליציבוריים כגון שירותים חד פעמיים, 

 שתיה, מאוורים, תאורת חירום וכו'

31/12/18עד לתאריך   

 ציוד ייעודי למקלטים ציבוריים

 

 

  

מוקד רואה מבצע סריקות שוטפות באמצעות 
 המצלמות המפוזרת ברחבי העיר:

 5-בממוצע ביממה מועברים לטיפול כ *
תאונות, חניה  -אירועים שנפצים במצלמות

בניגוד לחוק, התפרעות/ התקהלות חשודה  
 וכו'

סרטונים  5-*בנוסף מועברים למשטרה כ
 בחודש להמשך טיפול פלילי.

*מתחילת שנה המוקד איתר והעביר להמשך 
טיפול מחלקת הביטוח נזקים לתשתיות בסך 

 .ההוותיקעיר ב₪  50,000-כ

 24/7 שוטףעבודה ב

 מוקד רואה

 צפו בפעילות המוקד העירוני 24/7

 

https://www.youtube.com/watch?v=q99qEzl6AF0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=q99qEzl6AF0&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=q99qEzl6AF0&t=6s


 

  

סריקות  250-צוות השטח מבצעים בממוצע כ
אזורים ביממה. 4יזומות, בחלוקה ל  

הצוות בודק נקודות "חמות", מבצע סריקות 
יזומות בבתי ספר, מתקני משחק, פארקים, 

מבצע בולטות בצירים מרכזיים ושכונות 
 מגורים 

קריאות  40-בנוסף הצוות מטפל בממוצע כ
 מוקד ביממה

 שוטף

 פיקוח וסיור עירוני

 

  

 50 -צוות הקב"טים מבצע בממוצע יומי כ
חינוך בעיר, בדיקת בדיקות יזומות במוסדות 

תקינות מאבטחים, בדיקה וטיפול לחצני 
מצוקה, מערכות אזעקה ומרכיבי ביטחון  בגני 

 ילדים ובבתי ספר

 שוטף

 בדיקת מרכיבי ביטחון

 



 

 

 

 

 

 

  

 5 -צוות המקלטים מבצע  בממוצע יומי כ
בדיקת תקינות וטיפול במקלטים ציבוריים: 

שאיבת מים, בדיקת מונה חשמל ומים, מיזוג 
 ציוד וכו'

 שוטף

בדיקה וטיפול שוטף במקלטים ציבורים

 

  

שיחות  180המוקד העירוני מקבל בממוצע 
פניות  130-טלפוניות ומבצע פתיחה של כ

 ביממה.

 שוטף

 מוקד עירוני



 

 

 2017צפו בסרטון היערכות לקיץ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LkxAwhgIvN4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LkxAwhgIvN4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LkxAwhgIvN4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LkxAwhgIvN4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LkxAwhgIvN4&t=1s

