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 פואאד חלחללכבוד 

 ממונה פס"ח וחירום
 ,משרד הפנים

 
 

 
 שות המקומיתחירום וביטחון בר+ממונה חירום וביטחוןהכשרת 

 
ממונה חירום וביטחון החדש ו פואאד חלחל נערכה פגישת עבודה עם 22/06/2020בתאריך 
ה וכחלק מהכשרתו של ממונה טמרה , לקידום תחום החירום ופס"ח בעיריי בעיריית

 .החדש מר מחמד עואד חירום וביטחון
במהלך הפגישה הוסבר רבות על תפקידי ממונה חירום וביטחון באופן כללי ובפרט על 

כחלק מתכנית ההכשרה מנהל אגף חירום חזי רז אישר את , התפקיד בעיריית טמרה הותמ
כאוכב אבו אלהיג'א כחונך מקצועי למר מחמד עואד,  ממונה חירום וביטחון במועצת

בהתאם ללו"ז שיותאם בין שני בעלי  ( 2020אוג',  –)יולי -תקופת החניכה תמשך חודשיים
, נפגשנו פעמיים תוך נושאים להדגשה במהלך החניכה  ,התפקידים על בסיס פעם בשבוע

שלי וכל ההתעסקות בתיק החירום  אך נעצרה בגלל הקורונה והבידוד כדי התקופה
, לא יצא לנו להיפגש הרבה והתפרצות הקורונה בעיר השפיע מאוד תיק הקורונה  במיוחד ו

בזה לתאם לי  מבקשכשרה , אני מבקש להאריך את זמן ההכשרה  ועל הפגישות והה
לעבור קורס הפנים ממונה פס"ח וחירום במשרד  פגישה וישיבה עם מר פואאד חלחל 

הכשרת הממונה על חירום וביטחון והעוסקים  קב"טים של משרד הפנים מכיוון שזה 
ממונה חירום וביטחון ברשות בהיותו הגורם המקצועי המוסמך ברשות  בתחום החירום

למענה ותכנון הערכות הרשות לשעת חירום ואחראי על קידום תחום זה, נדרש להכשרה 
 מבקש ממשרד הפנים לזרז  , אנינרחבת בתחום, כיום משרד הפנים מקיים מסלול הכשרה

בתחום הפרט  הקניית ידע מקצועי ומעודכן, כלים ומיומנויות לשיפור המוכנות לחירום
 והארגון.

  בבניית "התפקיד שלי" במצבי חירום.תרגול, למידה חווייתית ושותפות 

  ארגונית) ויצירת קהילת ידע.-בין מקצועית וביןהטמעת שפה משותפת 
 

, ן זהו תפקיד חיוני ביותר בימינוביטחון מחייב אחריות רבה ורגישות, שכ ןשל קצי דתפקי
להתמודד עם תמורות בעולם הפשיעה, הן בעולם הפרטי במסגרת פריצות  נדרש הקב"ט

ותקיפות והן במישור האזרחי במסגרת פיגועים ותקריות אלימות. רשויות שיווק, מבני 
שמור על בילוי כולם זקוקים לשירותיהם של קציני הביטחון כדי לציבור, מפעלים ומרכזי 

פועל כגוף מטה  ברשות המקומית האגף לחירום וביטחון ,  שלום הציבור במסגרת החוק
ערכות לשעת חירום, במספר היבטים יבה לרשותוביצוע במשרד הפנים, במטרה לסייע 

 מינוי והכשרת ממונה חירום וביטחון ברשויות המקומיות.  מרכזיים
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דות משאבים חיוניים לרשות כגון בתקציבים לרכש והצטיי -וההתארגנות ההצטיידות
פיקוח על  מרכזי הפעלה ממוגנים, גנרטורים, ערכות תאורה, חפ''קים, מכשירי קשר ועוד,

תיאום פיקוד העורף,  ,הקצאת תקציב הג"א מתקציבי הרשויות לתחום החירום והביטחון 
  .תם וביטחון ברשוום מוכנות לחירום לקידיטינומשרדי ממשלה וגורמי הביטחון הרלו

 
 
 

 
 

 -העתק:
 העירראש  –ד"ר סוהיל דיאב 

 מנכ"ל העירייה -ביאן מטרי
 מבקר -מוחמד דיאב
 יועץ משפטי -וסים המאם

 ממונה פס"ח וחירום -פןאאד חלחל 
 
 
 

 בכבוד רב 
 מוחמד עואד
 קב"ט העירייה

 
 

      


