
  
  
  
  
  

 

  

  17/11/1                   בס"ד                                                                                                           

  
  

  25-יטחון מספרישיבת וועדת ב

בני  - זהר, דורון עין שריד -יו"ר, אילן דאי -אלי אטון קב"ט המועצה, -ירון בלנרו פלג:נוכחים
  דרור.

הישיבה נערכה במושב שער אפרים לאחר השתלמות של צוות חילוץ של המועצה שנערך ביישוב 
טוב שאף ברך מועצה בנוכחות ראש המועצה עמיר רית ציוד החילוץ שנרכשה ע"י הוחנך את עגל

  את הצוות.
  נושאים לדיון:

  דו"ח קב"ט.
  .2016הצגה ודיון בבקשת תקציב מחלקת הביטחון לשנת 

  דו"ח הקב"ט:
עליו המליצה וועדת  הסכם הפעלת המוקד הביטחוני מוניציפאלי-מוקד ביטחוני מוניציפאלי

ק למוקד האחוד של המשרד לביטחון פנים ייחתם החודש והוא אמור להיות הביטחון כחיזו
  דש דצמבר כפיילוט לחצי שנה.מופעל החל מתחילת חו

והמוניציפאלי מתושב תוך העברתו לגורמים המטפלים, טחוני ימעבר לקבלת תלונות בנושא הב
יהיה סייר כונן  כולל התושב על אופי וסיום הטיפול,,ל ודיווח לכל הגורמים טיפומעקב אחר ה

שיטפל בכל קריאה של תושב בכל שעות היממה. כמו כן התושבים יזכו להטבה ניכרת בהתחברות 
  מצלמות שלהם למוקד למעט עלות תקשורת.למוקד וכן יישובים יוכלו להתחבר ללא עלות עם ה

   ודרך האפליקציה של המועצה. הגישה למוקד תהיה טלפונית
בהמלצת הוועדה על מנת להימנע מלהיכנס לתנאי מכרז בנושא הנ"ל פנתה  -שיפוץ מקלטים

המועצה ליישובים בקריאה לבצע את השיפוץ בעצמם. כחצי מהיישובים לקחו על עצמם לבצע את 
  השיפוץ במימון המועצה והשאר בחרו להשאיר את השיפוץ בידי המועצה.

על מנת לנצל את התקציב שהוצע לשיפוץ הוועדה פונה לכל היישובים לבצע השיפוץ באופן מיידי 
  .2015בשנת 

רכש עבור היישובים ציוד החרום ויועבר ליישובים שבהם יש יבשבוע הקרוב י -רכישת ציוד צח"י
  צוותי צח"י פעילים.

  הוחלט לשלוח מכתב ליישובים שאין להם צוותים פעילים בקריאה להקים אותם באופן מידי.
  :2016הביטחון לשנת  הצגה ודיון בבקשת תקציב מחלקת

  .2016ירון הקב"ט מציג את ההצעה לבקשת התקציב לשנת 
  ₪. 2,241,000עמד על  2015תקציב 

  ₪. 1,631,560-נוצלו 1/11/15עד 
כאשר הגדלת התקציב נובעת מהמלצת הוועדה ₪,  2,518,000-היא 2016בקשת התקציב לשנת 

עלות יחסית של הפעלת המוקד לאמץ את בקשת הקב"ט להוסיף משרת סגן קב"ט, הוספת 
י חונהאחוד של המשרד לביטחון פנים, שכר פקידה של בת שרות לאומי ועוד. המוקד הביט

  .המוניציפאלי ישולם מהתקציב המוניציפאלי
  הוועדה ממליצה על הצעת התקציב

  מצורף קובץ של התקציב.
  

      
  


