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 המוכרז על ידי המשטרה. טיפול באירוע חריג

 

 הגדרות .2

 חדר פיקוד קדמי. – חפ"ק .2.1

 מרכז שליטה. –משל"ט  .2.2

 

 תוכן ההוראה .3

עם קבלת הודעה ממשטרת ישראל/מוקד עירוני על אירוע בטחוני תתבצענה הפעולות  .3.1

 הבאות במסגרת המועצה המקומית שהם:

 :תחומי טיפול שבאחריות מחלקת הבטחון

 אחריות קב"ט המועצה:ב .3.2

מנהלת האגף לאיכות דע מיידית את ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, ליי .3.2.1

 .ואת יועץ הבטיחות הסביבה

 לפתוח משל"ט בבנין המועצה. .3.2.2

 לאסוף מידע על פעולות המתקיימות ביישוב. .3.2.3

 קבלת הוראות מהמשטרה/צה"ל לגבי תגבור האבטחה. .3.2.3

ור מראש המועצה, מנכ"ל וקבלת איש 106ניסוח הודעה לתושבים דרך מוקד  .3.2.3

 ומנהלת האגף לאיכות הסביבה.
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נוספת ו/או תגבור בסייר נוסף מקרב עובדי מחלקת התחזוקה ו/או כיתת 
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צה עם סיום הפעולות הנ"ל, על קב"ט המועצה לבצע ביקורת בשטח המוע .3.2.3

 ולוודא יישום המטלות.
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 :תחומי טיפול שבאחריות המוקד העירוני

 באחריות מנהל המוקד לדאוג לתגבור המוקד במוקדנים. .3.3

המוקדנים יהיו אחראים על העברת השאלות שמגיעות מהתושבים למנהל המוקד  .3.3

 שיעבירם לממונים.

 לצורך ביצוע המשימות לעיל יש להעמיד את האמצעים הבאים: .3.3
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