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 2020פברואר17
"ב/שבט/תש"פכ

   05.02.2020 ועדת ביטחוןסיכום ישיבת 

 . 2020התקיימה ישיבת ועדת ביטחון ראשונה לשנת העבודה  02.202050.בתאריך 

 

(א'ראהנספח)סדריוםסוגייתהרבשצים.רכזהישיבהבמ

ראהנספחב'-נוכחים

 

 הישיבה: מהלך סיכום 

מברךאתפותחאתהישיבהחייםרוקחראשמועצתגולןויו"רועדתהביטחון

ים.בנושאהרבשצהפורוםאתהח"ממטהעלהתפקידהחדשופותחים

מברךאתהפורום.ראשהמועצההאזוריתמנשה,)המועצההמארחת(,אילןשדה

מצייןשהואזוכרעודתקופות"בוערות"מבחינהבטחונית,ועדכמהתפקידהקב"ט

שמייצראינטגרציהביןהמערכותחשוב.

גדרמצייןאתהפיגועבמצר,ובמאורופיגועיםנוספיםשהיוטרוםגדרההפרדה.

ההפרדהלצערנונראיתכמומסננת.הכלפרוץ.רקלפניחודשייםמחבלנכנס

ןשנכנסלידקיבוץמגל.לחדרהוציי

מתייחסלסוגייתהרבשציםואומרשלצערוהיום"איןעםמילדברהיום".משרדי

הממשלהרקמקצצים.ולאניתןבעתהזולקדםכמעטשוםדבר.

התפתחדיוןבנושאהרבשים:

בסוףצריכהלהיותחקיקהבנושא.הגדרתהתפקיד,הסמכות–חייםרוקח

הכפיפותהביטוחוכו'.מהשעושיםהרבשציםהואלאהגיוני.בזמןשאנחנומצויים

בואיןשוםאפשרותלקבלהחלטותבעניינםמאחרוזהכרוךבחקיקה.הםצריכים

להפסיקלשבותמיידיתואחרכךלקדםחקיקה.

ושצריךלדוןבולאבטוחשטובעבורםלהיותאזרחיםהפתרוןהעתידיזהמשה

עובדיצה"ל.מבחינתחייםהפתרוןהנכוןהואשהרבשציםיעברולהיותת"פמשמר

ש'ביממה,הואיכוללפעול24הגבולואזיהיושוטריםלכלדבר.שוטרהואשוטר

גםבחירוםוגםבשגרה,יהיהלורכבמשטרתיוכו'.

ואמרשישבעיהעקרוניתהתייחסלסוגייהנציגמג"בבדיון–ללישישלוםאסנ"צ

שציםהינהביידיהצבאעםהנושא.הסמכותבהרבהמהאזוריםבהםמצוייםרב

ולאהמשטרה.

ישיעפרוני:
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כיווניםחייביםלעשותהסדרה.3לטעמויש

בגזרות.ולכןגדולהמאודתפקידושלהרבש"צזהלארקמחבלים.יששונות

תפקידהרבש"צחייבלהיותמורכבממספרמאפיינים.לארקצבאיים.גםכיבוי

אש,גםכיתתכוננותוכו'.כדוגמתמהשקורההיוםעםהמשקיםהביטחונייםשל

משמרהגבול.

שלמהועקנין:

אםעמדתושלישיעפרונימתקבלתאזלאצריךרבש"צ.ניתןלחזקאתאגפי

עצותוהםייתנומענה.הביטחוןבמו

יואבסבן:

ישאצלוערבובביןצה"ללביןמג"ב.

במרכיבימבחינתומאזשמרכיביהביטחוןעברולמשטרהישקיצוץמשמעותימאוד

ישנפילהבנושאמרכיביהביטחוןשמתקבליםמהמשטרה.מרכיבי.הביטחון

.נטוזהמסעיףהאחזקה40%–הביטחוןנגזרועלידיהמשטרהב

עצההפכהלהיות"בנק"שלהמשטרהמאחרוהכספיםמועבריםמאודמהגםשהמו

מאוחר.

אוסקוזידו:

מעולהמבחינתהמועצות.–אםישהצעהשהרבשציםיעברולמשרדהביטחון

השאלהאםזהבכללעלהמדף.

איתיחיניץ

מהנכוןלמועצות.יששונותמאודגדולהבין–השאלהשאנוצריכיםלדוןבה

יישוביםגםבתוךאותהמועצה.

ישהגדרתתפקידשלמשרדהפניםבנושאהרבש"צ.בהתייחסלהבדלים–רוקח

דיכטרלקחעלעצמושקיימיםביןהגזרות.מולזהצריךלתתאתהסמכויות.

מהשלא–לשנותאתהחוקאבלחסרשםאתהסמכות.מולזהצריךליצורחקיקה

ניתןלבצעהיום.עלזהישאתסוגייתהביטוחואתתחושתהתסכולשלהרבשצים.

הרבשציםהםלאאחראייםבלעדיתעלהיישוב.ישמועצהגםבתווך.-ישיעפרוני

והקבטים.המועצותיראשהםלאיכוליםלהתנהלמעל





מועצהאזוריתמגילותסינידרור

ששמישמובילאתזהזהארגוןדרורחושבהשאלההיאמימובילאתהנושאהזה.

שלאמספיקמביןבתחוםשמהשמובילאותםבענייןזהאךורקהשכר.ישרבשצים



 

3 

 

רביםשעובדיםבעבודהנוספת.יששוניבנושאשלכמהואיךמרוויחרבש"צ.הוא

לארואהבקצה"חייל"בכליישוב.רבשציםבאיו"שבמועצותמקומיותכפופים

ליםאתהביטחוןתחתאגףהביטחון.למחלקתהביטחוןומנה

הסמכויותיינתנועלידיגוףמנחה.כדוגמתקבטיםשמקבליםאתהסמכותעלידי

החוקלהסדרתהביטחוןומשטרתישראל.

מצדשנילהעסיקאתהעובדיםדרךהמועצותוהנגזרותהפנסיוניותשלהאירועזה

כבדעלהמועצות.

בפועללבעליהתפקידהזהאיןמנהל.הםמשחקיםביןהיישוב,הקב"ט,לקצין

ההגמ"ר.חייביםלהגיעלניהולאחידשלהאירועהזה.

חייביםלהביןמהחושביםראשיהמועצותוכללהקבטיםבנושא

ראשיהמועצותוהקבטיםחייביםלקבלאחריות.אםישבעיהצריךלפתור-בינה

אותהנקודית.

שלמהועקנין

אחרישהצבאוהמשטרהדיימתואמיםעלמפה)עדייןאיןמפהחתומהמאחרואין

סעיףתקציבימולזה(.

ישחוסרשליטהביןהצבאלמשטרהבסוגייתהאחריותעלהיישובים.

וטףירושליםשעדהיוםלאמקבליםאמצעיםובטחלאתקציביםישנםישוביםבע

לכןההחלטהשלממלאמקוםהמפכ"לשלאחותמיםעלכלום.להתעצמות.

במצבהנתוןהזההםמוכניםלשמועאתהרבשציםבלי–השיחעםמשרדהביטחון

היוםמיליוןהיוםזההיהנפתר.10–שלכההסתדרות.אםהיהמדוברבתוספת

מיליון.65–התקציבהואכ

מבינתשלמההואיותרמייצגאתהרבשציםמאשראתהקבטים.שלמהלאייפגש

עםאלירגבממשרדהפניםמאחרוהואהבטיחסמכויותשלקבטיםולאנתן.לכן

רבש"צלארלוונטילמשרדהפנים.

כןמהששלמהלאפילוהרבשציםמביניםשמשרדהביטחוןלאיעסיקאותםבסוף.

שהצבאעםסמכויותרואהזההעסקהדרךהמועצותתוךגיבויתקציבימלא.

והמשטרהיאצילו.

אםצורתההתארגנותהיאועדמקומי/אגודהשיתופיתצריךלפתוראתזהמול

ישנומתחתמידיפנימיביןעולםהקבטיםלביןעולםהרבשצים.משרדהפנים.

.הסוגיותשעלולאקיימותבשוטרשלמג"ב)מש"קביטחוני(כל-שישלוםאללי

וזהיכוליהיהשוטרנוסףבכליישוב(שתקוםממשלהאםתהיההחלטתממשלה)

להיותפתרוןאידיאלי.
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רוקח:חיים

מדגיששדיברעםאלחייניבנושא.מבהירכיבמצבשהמדינהנמצאתקשהמאוד

להגיעלהישגיםבכלנושא.איןעםמילדברהיום.כללראשיהמועצותמאחרואין

ממשלה.

ולכןהגענולסיכוםבינייםעםמשרדהביטחוןשהמטרההיאשהרבשציםימישכו

ה.ישהסכםביןמשרדהביטחוןלעבודעםמשכורתבצורהמסודרת.ואכןכךקר

והמועצותהאזוריות.הועברמסמךליישובים.מרביתהיישוביםחתמוורובם

ככולםשלהרבשציםמקבליםכסף.

ברורשישעדייןבעיות.

ואזלהפתעתוהמאבקשלהרבשציםממשיךלהתנהלבמלואעוזו.וזהמתחיל

להיותמשהומוזרבעודמבקשיםמאתנולתמוך.

רבש"צלאאחראיעלהביטחוןביישובים.מישאחראיזהקודםכלצה"ל,אחרכךה

המועצהוהרבש"צהואחלקמעניין.

אנחנושמחיםמאודשהרבשציםהגיעולדיוןאנאנסולהסבירלנומהבדיוקקורה.

יו"רועדהרבשצים.–נירשורמןמושבדקלמועצהאזוריתאשכול

שלראשיהמועצות.ואףאחדבראשסדרהעדיפויותיהנושאהרבשציםלעולםלאה

לאבאמתמכירומביןמההגדרותהתפקידהמדוייקתשלהרבש"ץמחילוץלכיבוי

וכו'.ישמספרמעסיקיםוזוצלחתשכלאחדמכניסאתהידואומרלומהלעשות.

כלאחדרוצהמשהומהרבש"צ.באיזהשהואשלבהרבשציםאומריםשהםרוצים

לדעתעבורמיהםעובדים.

בצוקאיתןנדרשורבשציםלפנותאתכרםשלוםלפיפקודתראשהמועצהדאז

שאומרלהםאיןלכםחייםילין.הרבשציםנוסעיםושםנעצריםעלידיהסמג"ד

רשותלהכנסליישוב.

ואזהתחילולגבשאתהרבשציםוהחליטו"לעשותסדר".ישנההצעתחוקשהציע

לדיכטרתחתהכותרת"חוקהרבשצים,.אותהחייםיליןוהיאנמצאתהיוםאצ

שמגדיראתהתפקידוהםמסכימיםלהצעתהחוק.

אליאוסקוזידומעירשמאחרוהרבשציםלאמקבליםשכרמאותוגוףאזקשה

.ממליץמאודללכתידבידעםמרכזלהביןאתההתאגדות.יתבררבביתהמשפט

טעותאצלדיכטר.המועצותהאזוריותולקדםאתהחוקשנירקידםונמצא

אסטרטגיתגודלהזהלריבמועצותנגדרבשצים.

מסלולים:2ולכןיש
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הנושאאלמולהצעותולקדםאת–ללכתכמשפחהלחתורלמשהוהגיוני .1

 החוק

 בטווחהקצרלהסכים .2

הכוונההיאלאלהתווכחאלהלגבשפתרוןמוסכםואותוצריךלקדם



יצחקקב"טמגושעציון

ישהרבהמאודסיפטומים.הבעיההמרכזיתהיאשאיןאבאלרבשצים.זה .1

 משפיעלרעהעלהביטחוןשלהיישובים.

צריךלדברפרקטית.הפעםהיחידהשכתובמשהואעלהרבש"צזהמשהוא .2

היסטורישלארלוונטילהיום.ישיותרמערכות,שומרים,ומרכיבים

 שהניהולשלהםמסובך

תדרותהלאומית:ההס–בינימיןטוהר

המאבקהואשלכללהרבשצים.ההסתדרותהכלליתהיאהארגוןהיציגשלעובדי

המדינה.ההסתדרותהלאומיתמוכניםלצאתהיוםמהדיוןעלמנתשהרבשצים

ירוויחו.

ישמאבקברמהשלחקיקהוישמאבקבתוךהחדרשלהמועצותוישמאבקמשפטי

שגים.שגםבהעדרממשלהניתןלהגיעלהי

אמורלהתקייםדיוןבביתהמשפטעודחודשושםביתהמשפטיחליטמיהאבא

והאמאשלהרבשציםומיהמעסיק.

כלהזמןקיבלואתהתחושהמדוידאלחיינישהמועצותעםהרבשציםותומכים

במאבק.

הרבש"צבסופושליוםממונהעלידימשרהביטחון,ולכןמבחינתדיניהעבודה

.התנאים(ולכןהמדינההיאהמעסיקהאמיתי7)מתקיימים

הסיבהשהםנאבקיםזהבגללשהםחושביםשהזמניהואהקבועהיחידי.

יואבסבן:

מציעלחשובגםעלתוכניתב'מאחרואםיקבלותשובהחדערכיתשזהלאהמצב.

ואתמשרדהביטחוןכמעטבלתיאפשרילכופף.

חייםרוקח

מצייןשהיהפעםרבש"צוהיהפעםגםמג"ד.הרבש"צהואהראשוןבאירוע.

אחראיבלעדי.הואחולייהקריטיתביותראבלהואלא

ישיעפרוני

ואתזהצריךלהסדיר.ישחוסראחידותבהתייחסותשלהצבאלרבשצים
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הואמשרדהביטחון.לדעתם1997המקוםהטבעישלהרבש"צושםגםהיועדשנת

והםעובדיםיחדולכןישצורךלתמוךהאינטרסהואמשותףלרבשציםוקבטים

מהתפקידיםשל80%הצבאזהלאהכל.בהסדרהולאודוקאבפתרוןשיימצא.

ביטחוןועוד(.הרבש"צזהסמיצבאיואזרחי.כיבויאש,גניילדים,מרכיבי

בינהחבלאילות:

חבלאילותלאדומהלעוטףעזהאוליו"ש.יששוניגדולוהבדליםביןהמקומות.

צריךלדרגלרמהא'ולרמהב'.בחבלאילותישאימא.והיאנלחמתמולכולםעל

מנתשהרבשציםיקבלואתמהשמגיעלהם.היאכקבטיתרואהעצמהאחראיתעל

מציעלהםלהיותיחדולאלקפוץראשלבריכהשלמשרדהביטחון.הרבשצים.

דרורסיני:

ישאחדותמטרות.אנחנומשרתיםאתהאזרחבקצה.ישמקוםלכאבשל

הרבשצים.יששוניעצוםביןהרבשצים.נושאההגדרותהואנושאמהותי.צריך

להיותהוגנים.להביןאתהשוניביןהגזרותהשונותולתעדףאתנושאהשכרבכפוף

ועלשארהדברים.צריךהרבשצלהיותאחראיעלהביטחון,עלהכיבוילאיומים.

הרבש"צמקבלחבילותאמצעיםגםמהמועצותולארקמצה"ל.לאיכולותלהיות

אםמישהולאעושהטובאתתפקידוחבלשתיחזיתותביןרבש"צלקב"ט.

חובההפיטוריןצריךלהיותמונחעלצווארו.לאייתכןשהדבריםיהיופרסונאליים.

לאיכוללהיותשהענייןינוהלבנפרד.להובילאתהנושאיחדרבשציםוקבטים

מנחםגרינברג:

האמירההיאשצריךללכתעםהקבטיםשרוציםללכתיחדעםהרבשצים.ישאת

האזרחיםשצריכיםלתתמענהוהאחריותהיאמשותפתעםהמועצהוהקבט.

 חיים : נושא הרבשצים  סיכום

חייםהיהיחדעםדודאלחייניבמשרדהביטחוןוהואחתםעםאלחייניעלההסכם

חובהלהבהיראתתפקידו.היוםהתפקיד–במשרדהביטחון.בנושאהגדרתתפקיד

 שלוהואהרבהמאודמעברלענייוהביטחוניהואעוגןביישוב!

אלאצריךהאבאחייבלהיותאחד.דעתוהאישיתשלחייםשמשרדהביטחוןהו

להיותהכתובתמאחרוהגדרתהתפקידמקיףמדיי.בנושאשלרבשציםהרבה

פעמיםהאדםעושהאתהתפקידולאהתפקידאתהאדםולכןאםנכנסמחבלברור

שישצורךלהגיבולתקוףאותוגםאםזהלאבהגדרתהתפקיד.

כורת,רכב,ביטוחצריךסמכיותבאירועיםפליליים,סמכויותבכיבויאשוכד'.)מש

וכד'(,חוקהרבשציםהחדשלאודווקאפותראתכלהבעיות.השוניביןהיישובים
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ישנושאיםישישוביםעלהגבולוישיישוביםעורפייםמאוד.השוניםהואעצום.

כבדיםנוספיםכמומעמדהקב"ט.

הנושאשלצורתהמאבקהיאלאברורה.הרגשנוקצתשהתנתקתםמאיתנו

והלכתםלמקומותאחריםשלאמתאימים)שביתה(.

מרכזהמועצותחלקאינהרנטימהמאבקהזה.אנחנוחייביםלהיותבענייןהזה

ואנחנוחלקמהענייןהזה.צריךלפתוראתזהכמהשיותרמהר.

וםמולארגוןהמועצותהאזוריותהרגישוצורךבמועצותמסוימותלמרותהסיכ

פתאוםלאלחתוםוגםאותםצריךלקרואאותםלסדר.

אםישיישוביםשבהםיושבראשועדלאחותםראשהמועצהצריךלכפותאותו.

איןמצבכזהשרבש"צלאייקבלאתהכסףשלו.

האריכואתולכןהםארבעתהמועצותביש"עלארוציםלעשותחוזהגבאלגב

.התוקףשלההסדרהישן)מולהיישובים(



 ידום נושא ההגנה על יישובים סמוכי יערק -  2נושא מספר 

 ד"ר שי לוי  מומחה בנושא שריפות יער  

כיוםהקמ"ןשלדוקטורבנושאכיבוישריפות,מרצהבאונירסיטתחיפהשילוי

הנציבותומובילאתנושאהעירכותבנושא.

היוםשריפהבדירהזהתוךדקותמאחרוכלהעולםעוברשינוייםדרמטייםמאוד

הריהוטסינטטיולאעץמלאכמושהיהפעם.

צריךלעשותשינוימשמעותיביותרבכלנושאההערכותלשריפות.לבדמערך

הכבאותלאיצליחמאחרוזהמהשקורהבעולם.תנאיימזכהאווירהופכיםלהיות

םיותרויותר.עםהמימדהפחעישישאצלנושלושהאנשיםוקופסתקיצוניי

.זהגםהצייחשלארגוניטרורכדוגמתאלגפרוריםגורמיםלפיגועאסטרטגי

קעידה.

לבדלאתספיק.האשדילגהבקיבוץהראלובמבואמודיעיםתפיסתאזורייהחייץ

מטר.1200מטר.בכרמל600

החוצה"ולארקעלהיערות.המטרההראשונההיאשימציגאתהגישה"מהבית

להגןעלהבתיםולאעלהיערות.

היוםהבתיםיותרדליקיםמהיערות.ולאורמהשקורההיוםבעולםותנאיהאקלים

שמשתניםאנחנוצפוייםלאתגריםגדוליםיותר.

 עקרונות מנחים: הגנת יישובים מאש

 מבצעי,טיפולבצמחיה.תשתיות,הערכותקהילתיתויישובית,
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 המטרהשלאזוריהחיץזהלהאטאתהאשולתתלכוחותהזדמנותלהערך.

 צריךלעשותאפיוןשלכלביתיוממשלעשות"מפתצבעים"לפירמת

  קריטיביותר!–מיקוםאזוריהחיץהאיום.

 !גםמלמעלהלמטהוגםמלמטה)יישובים חייביםלעבודעלהנושאיחד

 כדאילבנותבמערךהכבאותנציגליישוביםמועצות(לכיבוי.

 להוציאמנשריםולעלותאתהמודעותבהכנותלקיץ.כדאימאוד



 :הישיבהסיכום 

הסמכויות,בנושאהרבשצים:תוקםוועדהשתשבעלהגדרתהתפקיד .1

קבטיםמאזוריםיהיוכולם.בוועדהוהאבאהנכוןבשםהמועצותהאזוריות

שוניםבארץורבשציםמאזוריםשונים.המשימההיאלהביאמהרככל

הניתןהגדרתתפקידסמכויותוכו'.אחריזהננסהלהעבירחוקבענייןהזה

מבחינתרוקחהכיטובלהעביראתכלהרבשציםלהיותמשקיםבמשמר

מישרוצהלהשתתףיודיע–קההגבול.בכלמקרהההסדרחייבלהיותבחקי

 לאלון)הח"מ(.

ייקבעלו"זנושאיםהחשובים11–וועדתהביטחוןתמסדפורמיעבודהב .2

 לשנתייםהבאותעלבסיסחודשי.

קבוצותעבודהשחשובשנעסוקבהםנשלחאותםונצוותנושאים11מופו .3

היאהמלצותבנושאיםהאלה.הוועדההדחופהביותרעלמנתלכתוב

הוועדהשלהרבשצים.חשובמאודלהביאאתהמגוןןביןיש"עלערבה,

  למגילות,לגולןאולעוטף.זהחייבלהיותמבוססעלחקיקה!

אסורלהוציאאתהמועצותמהלופ.מישאחראיעלביטחוןהתושביםזה .4

 ראשהמועצהולאהרבשצשהואכלינוסף)מרכזי(בהגנתהיישוב.

יעביראתהשאלוןלאלוןונעביראת,ד"רשילויבנושאסקרמיגוןאש .5

 הסקרביישובים.



 תודה רבה לכל מי שטרח והגיע. הישיבה הייתה מקצועית פורה ומפרה .





חייםרוקחאלוןביטון

ראשמועצתגולןאשתחוםביטחוןר
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 יו"רועדתביטחוןמרכזהמועצותהאזוריות





























 זימון ) סדר יום הועדה( –נספח א' 

 להלן סדר יום הועדה : 

 עדכוןתמונתמצב,גיבושעמדתהמועצותהאזוריות–סוגייתהרבשצים .1

עדכוןלגבימכתבשנשלחלשר–משקיםמשמרהגבולבשטחיהמועצות .2

 בנושא.

 יחסיהגומליןאגפי/מחלקותהביטחוןוהרשותלביטחוןקהילתי .3

עדכוןעלעבודתמטה–סמוכייערקידוםנושאהגנהעליישובים .4

 בנציבותכבאותוהצלה.שמתבצעתבנושא

 עידכוניםנוספים .5

 התייחסותחופשית .6

 

 

 בברכה, 
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 אלון ביטון      חיים רוקח 

 ראש תחום חירום וביטחון      יו"ר הועדה 

 

 העתקים:

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות  –מר שי חג'ג' 

 מנהל מרכז המועצות האזוריות –מר איציק אשכנזי 

 

 

 

 ' משתתפי הועדהבספח נ

הגעהאישורהגעהתפקידשםמס"ד

כןכןיו"רהועדהגולןראשמועצתחייםרוקח1

כןכןראשתחוםביטחוןוחירוםממ"אאלוןביטון2

כןכןראשהמועצההאזוריתנחלשורקאליאסקוזידו3

כןכן)מארח(קב"טמנשהמנחםגרינברג4

כןכןקב"טמבואותחרמוןחיניץאיתי5

לאכןראשמועצהאזוריתאשכולגדיירקוני6

כןקב"טמוא"זגולןאלייוסף7

כןכןקב"טיתחבלאילותנעיםבינה8

לאכןקב"טמועצהאזוריתחוףהכרמלגליזרעאלי9

כןכןקב"טמועצהאזוריתלבהשרוןירוןבלנרו10

לאקב"טמועצהאזוריתמגידואליאבנהרי11

כןכןקב"טמועצהאזוריתעמקיזרעאלאלקנה12

לאמנכליתמועצהאזוריתשערהנגבשינגורטןלילך13

כןכןקב"טמועצהאזוריתמגילותדרורסיני14

כןקב"טגושעציוןהרשלרי'פינצ15

קב"טבנישמעוןםרזנע16

קב"טמועצהאזוריתהגלילאמיתיקהלני17

התחתון

כן
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קב"טמועצהאזוריתשדותדןאילןקרני18

כןקב"טמועצהאזוריתדרוםהשרוןיואבסבן19

כןקב"טמועצהאזוריתמטהאשרישיעפרוני20

מזומניםנוספיםשהגיעו

סנ"צשישלום1

אללי

כןכןיישוביםמג"ב

כןכןקב"טיש"עשלמהועקנין2

מומחהשריפותיערנציבותד"רשילוי3

הכבאות

כןכן

 




