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בס"ד
ישיבת וועדת ביטחון מספר26-

נוכחים:ירון בלנרו פלג -קב"ט המועצה ,אלי אטון -יו"ר ,אילן דאי -עין שריד ,מאיר ישי -ינוב ,עדי
הדר-כפר יעבץ.
נושאים לסדר היום:
 .1דו"ח קב"ט ויו"ר.
 .2מוקד בטחוני-דיון על תוכן תכנת הפרוטוקולים שתותקן בו.
דו"ח הקב"ט ויו"ר:
מש"קים ברחבי המועצה-במסגרת הרפורמה של משרד הביטחון ,החלו החודש ארבעת
המש"קים שאמורים לתת שרות באשכולות המועצה בתפקידם באופן לא רשמי .הם היו אמורים
להתחיל בחודש אוקטובר , 2015אולם עקב המצב הביטחוני כניסתם לתפקיד נדחתה.
ציוד לצוותי חרום יישוביים(צח"י)-בעקבות יוזמת וועדת הביטחון נקבע תב"ר על סך ₪ 200,000
לציוד חרום ליישובים .באחרונה נרכשו  10ערכות ,ובשיחה של אלי אטון עם ס ראש המועצה
טופל הנושא ויצאה הזמנה לשאר הערכות .יצא מכתב ליישובים והערכות תחולקנה בשבועיים
הקרובים בהתאם לקריטריונים שקבעה הוועדה .בתב"ר נותרה יתרת זכות ולאחר חלוקת
הערכות וקבלת פידבקים מהיישובים נחשוב במה להשקיע עוד.
תחזוקת מקלטים-בשנת  2015הוקצבו לתחזוקת מקלטים  ₪ 360,000ואף יצא קול קורא מטעם
ראש המועצה שכל יישוב יבצע יפוץ במקלט אחד .היישובים נענו לבקשה ועד  31/12/15הוגשו כל
חשבוניות הביצוע .עד היום היישובים לא קיבלו החזר בהתאם למסגרת התקציב בעקבות אילוצי
תקציב .אלי אטון נפגש בנושא עם ראש המועצה וסגנו על מנת לתת פיתרון מהיר והם הבטיחו
שכך יעשה .נאמר לראש המועצה וסגנו שלא נכון לשלם ליישובים את התשלום של  2015מתקציב
 2016ואנו מקוים שפרויקט תחזוקת המקלטים יימשך כמחויב.
פלילים-ירון הקב"ט מדווח שחלה בתקופה האחרונה עליה משמעותית בפריצות וגניבות רכבים.
הערכת הקב"ט היא שהסיבה לכך היא דעיכת גל הטרור ,שנותן לגנבים ל"הרים את הראש".
מוקד בטחוני-מוניציפאלי -אלי אטון וירון הקב"ט ביקרו בשבוע שעבר במוקד של חברת "בן
בטחון" שזכתה במכרז,שנמצא כרגע בהרצת התוכנה שלו ברמה המוניציפאלית .ונפגשו בנושא
הטכני שלו גם עם מנכל"ית המועצה פנינה משה –אמויאל .בפגישה הוחלט שיצא מכתב מטעם
המועצה שיאושר ע"י הוועדה ליישובים ולוועדים על מנת לעדכן אותם בפתיחת המוקד וליצור
שיתוף פעולה על מנת עם הגורמים הנ"ל כדי שהמוקד שהוקם לטובת שיפור השרות לתושב
יצליח.
ירון הודיע לוועדה שככל הנראה תכנית המוקד האחוד תחת חסות המשרד לביטחון פנים ירדה
מהפרק עקב פרישת מועצת עמק חפר ממנו .מצב זה יקנה יתר חשיבות למוקד הבטחוני –
מוניציפאלי.
כמו כן הוא הדגיש את החשיבות לערב את מג"ב בבניית תכנת המוקד והוחלט שאלי ייצור קשר
עם מיטל מפקד מג"ב באזור ,שכבר הביע נכונות לעזור ויבקש ממנו להשתתף בחיזוק המוקד.
דיון בתכני תכנת הפרוטוקולים הביטחונית-במסגרת הרצת המוקד ,הוועדה דנה ומעלה נושאים
בטחוניים שיעלו ,אופן הטיפול בהם ,דחיפותם ואלו אנשים רלוונטיים יטפלו בהם בכל זמן נתון.
המגמה היא שמוקדן שיקבל קריאה מתושב מסוג מסוים ידע באופן אוטומטי להפעיל את כל
האנשים הרלוונטיים לקריאה זאת ואף יסגור מעגל בתשובה לתושב על סיום טיפול.
חומר הגלם ישלח לחבריי הועדה ויוחזר עם הערות עד .13/2/16
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