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היום הראשון למסע 25/3/19
לאחר נחיתתנו בפראג המדהימה ערכנו סיור קצר ותצפית על העיר בעזרתה
של מדריכת הטיולים מיכאלה שהסבירה על אופן הקמת המדינה ופירוק
צ'כוסלובקיה לשתי מדינות שונות  -צ'כיה לצ'כים וסלובניה לסלובנים .הגענו עד
לארמון הנשיא ,צפינו בקתדרלה ו"פתחנו את התיאבון" לקראת הסיור שיתקיים
למחרת ברובע היהודי של העיר פראג.

בתום הסיור הקצר התכנסנו לאירוע קבלת פנים שהתקיים בבניין העירייה הישן
של רובע פראג  1בנוכחות מכובדים רבים ביניהם סגן ראש רובע פראג  ,1יו"ר
ועדת הביטחון של פראג  ,1חבר ועדת הביטחון של פראג  1האמון על קשרי
העבודה בין פראג  1לבין המשטרה המקומית והמשטרה המרחבית  /מדינה.

במסגרת קבלת הפנים בירך סגן ראש הרובע את ראש המשלחת ,ראש עיריית
ק .עקרון מר חובב צברי ואת יו"ר איגוד הקב"טים ומנהל אגף הביטחון של העיר
בני ברק ,מר חיים נוגלבלט ,וציין כי שיתופי הפעולה בין העיר פראג לבין נציגי
מדינת ישראל הינה מבורכת והכרחית לטובת שני הצדדים וחשיבותה באה לידי
ביטוי בעשייה למען תושבי הערים בצ'כיה ובישראל.

ראש המשלחת בירך את סגן ראש הרובע פראג  ,1את חברי ועדת הביטחון של
הרובע וראשי הקהילה היהודית שהגיעו גם הם והודה על קבלת הפנים
המדהימה והאירוח המושלם עד כה.

בנוסף ציין מר צברי כי שיתופי הפעולה
יימשכו גם בעתיד לטובת תושבי שתי
המדינות והרשויות המקומיות .במסגרת
המפגש נאם גם ראש הקהילה היהודית
של פראג המונה כ  2000 -איש ובירך
את המשלחת על בואה לעיר ועל
התרגשותו והתרגשות חברי הקהילה
מעצם הגעתנו לפראג.
שי זייד ראש אגף הביטחון והחרום של
עיריית כפ"ס העביר הרצאה בנושא
תפקידו של הקב"ט וממונה החרום
ומשמעות התפקיד ברשויות המקומיות בישראל .סגן ראש רובע פראג  1הודה
לשי על ההרצאה המקצועית והחשובה אותה הוא העביר .לאחר מפגש זה אשר
הסתיים בהחלפת תשורות וצילום קבוצתי נערך מפגש הרמת כוסית בנוכחות
סגן ראש רובע פראג  1ובכירים נוספים והמשלחת בירכה את הנוכחים והודתה
על האירוח בעיר.

לאחר מכן חברי המשלחת סיירו בבניין העירייה הישן ,למדו על עברו ועל אופן
ניהול העיר במאות הקודמות ואף עלו לראש הבניין כדי לתצפת על העיר
ולהתפעל מיופיה .צ'ופר מיוחד שקיבלה המשלחת היה כניסה לחדר שאליו
תיירים לא נכנסים .מחדר זה ניתן לראות את השעון המפורסם שבכיכר פראג 1
מצידו הפנימי ,מדהים !
סיימנו את היום
בארוחת ערב נעימה
במסעדת השלום
בנוכחות נכבדים רבים
מעיריית רובע פראג 1
והנהגת הקהילה
היהודית בעיר .בתום
הארוחה נהנינו מחברת כלל חברי המשלחת בבית קפה נחמד.

היום השני למסע 26/3/19
את החלק המקצועי ביום השני לביקורנו בעיר פראג ייחדנו ללמידת המערכת
המשטרתית של פראג  ,1אשר מהווה עמוד תווך במערכת המשטרתית של
העיר כולה .סגן ראש רובע פראג  1וחברי ועדת הביטחון של פראג  1ליוו אותנו
למטה תחנת המשטרה ברובע שם נפגשנו עם קציני ושוטרי התחנה המרחבית
בראשות מפקד פראג  1אשר הסביר לחברי המשלחת כיצד משטרת פראג
בכלל ומשטרת פראג  1בפרט מתמודדות עם האתגרים המורכבים של העיר.
לצד עבודת השגרה של משטרת פראג ציין מפקד התחנה המרחבית פראג  1כי
ישנה מורכבות רבה בטיפול בזרים אשר מתארחים בעיר  /רובע .ישנן קבוצות
גדולות של תיירים מכל העולם אשר מגיעים לביקור ולחופשה בפראג ומהווים
אתגר למשטרה עקב התנהגותם הפרועה לעיתים ,אשר באה לידי ביטוי
בשכרות וונדליזם.

מפקד התחנה המרחבית ציין כי רק ברובע שהוא אחראי עליו ישנם כ -
 250,000איש (תושבים ואורחים  /תיירים) בו זמנית ,כשבכל יום הצוותים שלו
מתמודדים עם כ  400 -פניות למשטרה ושהתחנה מטפלת בקריאות אלה
באמצעות כ  1000 -שוטרים ו  150 -ניידות ( 50ניידות פעילות בצורה מבצעית
בכל משמרת).
לשאלתנו בעניין כפיפות ניהולית ופיקודית ציין מפקד התחנה המרחבית פראג 1
כי הוא כפוף למשטרת פראג ולא לרשות המקומית אך שיתופי הפעולה הינם
מצוינים וצרכי העיר והעירייה באים לידי ביטוי בתכנית העבודה של התחנה
המרחבית .במסגרת התעניינות חברי המשלחת בתחום העיר החכמה /
הבטוחה פירט מפקד התחנה והסביר שרובע פראג  1כמו העיר פראג כולה
מרושתת במצלמות אבטחה חכמות המשדרות למרכז בקרה טכנולוגי הנמצא
במבנה המשטרה המקומית ובנוסף הן משדרות לחדר בקרה אשר נמצא
במבנה משטרתי אחר ברובע .בביקורנו במרכז הטכנולוגי התרשמנו
מיכולותיהם של מפעילי המערכת אשר בקיאים מאוד בנעשה בעיר ומעורבים
בחיי היום יום כך שהם יודעים לפרש ולתכנן כמה צעדים קדימה את המענה
שצריך לתת בעקבות אירוע חריג כזה או אחר.

עוד ציין מפקד פראג  1כי המערך המשטרתי ערוך לאירועי טרור ומתן מענה
לפגעי מזג אוויר ואירועי חרום שבשגרה .מר חיימה ,סגן ראש רובע פראג 1
פירט על מערך האבטחה הקיים באזור היהודי של העיר ושימת הדגש על
מבנים יהודיים ואנשי הקהילה הנמצאים שם.

לאחר שסיימנו את הסיור המקצועי בתחנה המרחבית ,ערכנו ביקור בקהילה
היהודית של העיר פראג הנמצאת ברובע פראג  .1אכלנו עם חברי הקהילה
ארוחת צהריים ,ביקרנו בבתי הכנסת ולמדנו על אורח החיים היהודי בפראג

בעבר ובהווה .ביקור זה העשיר את חברי המשלחת במידע חשוב על הקהילה,
התמודדותה עם הדילמות הקיימות ושיתופי הפעולה עם מנהיגי העיר ונבחריה.

בחלק השני של היום אירח אותנו סגן ראש רובע פראג  1וחברי ועדת הביטחון
העירונית בספינה ובה שטנו בנהר ולמדנו על אתרים רבים בעיר בעזרתה
האדיבה של מיכאלה שליוותה אותנו לכל אורך הערב .מפגש חברתי זה תרם
רבות לחיבור המשלחת למארחים ולמידת עמיתים .במסגרת השייט בירך יו"ר
איגוד הקב"טים וראש אגף הביטחון והחרום של העיר בני ברק  ,מר חיים
נוגלבלט ,את המארחים והעניק תשורה למנהל מחלקת קשרי החוץ בעיריית
פראג  1וציין את עבודתו היסודית ,המקצועית והברוכה לטובת הגעת המשלחת
לעיר פראג והובלת הסיור המקצועי אל מול גורמי החרום וההצלה של העיר.

היום השלישי למסע 27/3/19
את היום השלישי לסיור שלנו הקדשנו לביקור בתחנת ההצלה המרחבית של
פראג  .1מפקד מערך הכיבוי וההצלה של פראג  1אירח אותנו ופירט על אופן
הטיפול של המערך באירועי חרום המתרחשים ברובע פראג  .1מפקד התחנה
המרחבית ציין בפנינו כי בתחנתו יש  75כבאים כשמתוכם עובדים בכל משמרת
בת  24שעות 25 ,כבאים.

עיקר העשייה והמוכנות של הכבאים באה לידי ביטוי במתן מענה לאירועי הצפה
המתרחשים מידי פעם בעיר .מפקד התחנה סיפר על הנזק שנגרם בהצפות
בשנים  2002ו 2013-ועל המערכת שנרכשה בכמיליארד דולר אשר תפקידה
למנוע הצפה של רחובות הרובע ולתעל את המים למקומות הרצויים .מערכת זו
מוקמת על ידי צוותי הכיבוי ומתנדבים והיא יכולה להיות מוכנה בפרק זמן
העומד על כ  9 -שעות .זמן זה הינו סביר בידיעה שההתראה עומדת על 24
שעות לפני קרות האירוע.
בהמשך שוחחנו על יכולות
הכבאים ,הכשרתם ומוכנותם
לאירועי אש .מפקד התחנה ציין
בפנינו שיש ברובע  41בניינים
רבי קומות כשגובהם עומד על
כ  100 -מטרים .בבניינים
החדשים ישנה מערכת מניעת
אש  /ספרינקלרים אך בבניינים
הישנים אשר מוגנים במסגרת
חוקי שימור הבניינים אין מערכות מסוג זה ושם הסכנה הינה רבה מאוד.
ההיררכיה במערכת הכיבוי מאוד ברורה .כוחות הכיבוי בעיר פראג כולה
פרוסים ב  11 -תחנות מרחביות בהתאם למרחבי פראג מפראג  1ועד פראג
 .11תחנות אלו כפופות לנציב כיבוי ראשי האחראי על כל המערך בכל המדינה
(צ'כיה הגדולה) וישנו קשר הדוק בין כל כוחות ההצלה והשלטון המקומי
במדינה.
מפקד התחנה המרחבית מציין כי ישנו מוקד אחוד למשטרה והכיבוי אשר
מקפיץ את הכוחות בקריאה אחת והגעת הכוחות במקביל מאופיינת בשיתוף
פעולה מצוין ,כל אחד יודע את תפקידו ומכבד אחד את רעהו .הפעלת הכוח
בתצורה זו הינה מכפיל כוח במענה לטובת התושב.

עוד ציין מפקד התחנה שבפראג ישנן כ -
 35יחידות המבוססות על מתנדבים
ואשר מסייעים לכוחות הכיבוי הסדירים
באירועי חרום  /שיטפון גדולים,
ושבפראג כולה מתרחשות כ 60 -
אירועים בכל יממה בחלוקה של כ 6 -
אירועים בכל מרחב .יחידות מיוחדות
פרוסות בכל המרחבים הכוללים יחידות
צוללנים ,חילוץ מיוחד ,חילוץ מגובה
ופירים וכדומה .האירועים כולם מנוהלים
במערכת קשר אחודה המשותפת להם,
למשטרה ולכוחות החרום הנוספים.
לאחר הסקירה המעניינת של מפקד
התחנה ומענה לשאלותינו ערכנו סיור
בתחנה המרחבית וראינו איך הכבאים
חיים בתחנה ,באיזה ציוד הם משתמשים ולמדנו על כלי העבודה והיכולות
שלהם ברחבת התפעול של התחנה .למדנו שיכולות אנשי הצוות הינן איכותיות
ורכביהם מזוודים בציוד המתקדם ביותר הקיים בעולם.

לאחר הסיור המלמד מאוד בתחנת הכיבוי המרחבית של רובע פראג  1ניצלנו
מעט זמן לביקור בגשר קרל והתרשמות מאתרי תיירות הקיימים בפראג  .1את
הערב ניצלנו למופע פולקלור תרבותי אשר מציג את התרבות הצ'כית באמצעות
ריקודים ושירה מקומית.

היום הרביעי למסע 28/3/19
ביום האחרון יצאה המשלחת לסיור בעיר דרזדן בגרמניה ומשם לשדה התעופה
ולישראל.

כניסה לאלבום תמונות מהמסע

