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תאריך24.05.16 :

בס"ד
לכבוד:
חברי ועדת הביטחון
פרוטוקול ישיבת וועדת ביטחון מספר 28-מתאריך24.05.16 :

נוכחים :יו"ר הועדה -אלי אטון ,ישי מאיר -ינוב ,אילן דאי -עין שריד,מש"ק מועצה -שי בן ברוך ,נציג כיתת הכוננות -ניר
אביב ,מחב"ל מתנדב -רן שביט ,יריב רוטנברג -כפר הס ,ערן רותם , -משמרת עדי הדר -כפר יעבץ ,ירון בלנרו פלג  -מנהל
מח' בטחון.
נושאים לדיון:
.1דו"ח קב"ט,
.2צרכי כיתת כוננות.
 .3צוותי חרום יישוביים.
.3עדכון סטאטוס מוקד ביטחוני.
.1דו"ח הקב"ט:
עבירות בתחום המועצה-בשבועיים האחרונים חלה עלייה באירועי הפע"ר בעיקר בגניבות רכב.
הצטיידות צוותי חרום :עד עתה רק ארבעה יישובים קיבלו את ארון ציוד החרום שהמועצה רכשה עבור היישובים.
מוקד בטחוני -אילן דאי הרפרנט של המוקד נפגש עם ענן מפקד החבל ואישר מולו את דרכי הפעולה במוקד במוקד ,.יש
בעיות בהכנסת הנתונים בתוכנת המוקד .בקרוב תקבע פגישה עם חברת סיטי קונקט שמטפלת מטעם המועצה בתכני
המוקד להסדרה.
שנת הלימודים הבאה -החלו ההכנות לשנת הלימודים תשע"ז ברמה הבטיחותית.
שי בן ברוך -מש"ק המועצה:מיפוי הפשיעה :מתחילת השנה קרו  70פריצות לבתים 53 ,גניבות רכבים )ירידה של כ 20%
לעומת אותה תקופה בשנה שעברה( ,אכן יש מגמת עלייה בשבועיים האחרונים ,נעשות פעולות לבלימת התופעה.
ישנה בעיה בשיווק העשייה הרבה למניעת העבירות בתחום המועצה .אמור להיפגש עם מתנדב שירכז את נושא הפרסום
בכל הקשור לעשייה הביטחונית.
.2צרכי כיתת כוננות מועצתית:
שי בן ברוך":כיתת הכוננות מהווה חוד החנית של הפעילות ,מעולם לא נעשה רכש לטובת הכיתה ,הציוד של מג"ב או פרטי.
חייבים לשדרג את ציוד כיתת הכוננות ".מציע לרכוש ,מצלמות צייד  , 10 Xעלות מצלמה כ ₪ 3,000
ניר אביב -ס .מפקד כיתת כוננות :מציג את רשימת הציוד המינימלי הדרוש לתפקוד סביר של הכיתה".הכיתה פועלת ללא
אמצעים מינימליים ,מתנדבים שוכבים במארבים ללא ציוד שיכול להביא להורדה משמעותית בפשיעה.כיתת הכוננות מונה
 30מתנדבים שפועלים כפעם בשבוע וזמינים לכל קריאה ותרחיש דחופים".
מאיר ישי ":יש צורך בהעלאת המודעות ,נעשות פעולות רבות שהתושבים אינם מודעים להם".
ערן רותם  :היישוב משמרת בודק רכש של רחפן עם מצלמה טרמית ,איכותי שייתן מענה לצרכים ,חושב כי רחפן מועצתי
הכרחי לפעילות הכיתה.
אלי אטון  :התקציב הינו פועל יוצא של תב"ר ,יש צורך במיפוי טוב של הצרכים ואחר כך אומדנים ,מבקש מנציגי הכיתה,
להעביר נתונים כמה שיותר מהר על מנת לפעול לרכישת הציוד.
החלטה:כיתת הכוננות ביחד עם פיקוד החבל תערוך בדיקה נוספת לכלל הצרכים שלה ותעביר את הנתונים תוך שבועיים
לירון הקב"ט.
 .3צוותי חרום יישוביים:
אלי אטון":במשך שלוש שנים אנחנו מנסים להקים את צוותי הצח"י במועצה וללא הצלחה .אין לאף אחד ספק שנדרש
ביום מן הימים לתפקודם של צוותים אלו בשעת חרום ,בעיקר נוכח התרחישים המופעים מולנו.יש חוסר הלימה גבוה בין
מוכנות הנהלת המועצה לאי מוכנות רוב היישובים .מבקש לקיים סיעור מוחות בנושא".
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ירון :מציע לבדוק חברה שתבנה את צוותי החירום ביישובים ,חברה חיצונית )יש לבנות הגדרת תפקיד(.
החלטה -קב"ט המועצה יוציא תזכורת ליישובים אודות סטטוס צח"י ,החברים יעבירו רעיונות כיצד ניתן למנף את
התקופה הקרובה לבניית כמה שיותר צוותים .על קב"ט המועצה לבדוק בדיקה ראשונית של עלות רפרנט שיסיע בהקמת
הצוותים ביישובים ויכשיר אותם.
.3עדכון סטאטוס מוקד ביטחוני-
בהמשך לדיווח הקב"ט על סטטוס המוקד מתחילת הישיבה ,אלי אטון מבקש להיצמד ללוח הזמנים ומבקש כי הטמעת
המוקד לא תעשה מאוחר מה 07/06.16
מבקש להודות למשתתפים שלקחו חלק בישיבה.
.

העתקים:
עמיר ריטוב -ראש המועצה
יצחק יצחק -סגן ר' המועצה
פנינה אמויאל משה -מנכ"לית
חבריי מליאת המועצה
יו"ר ועדים מקומיים
חברי ועדת ביטחון
רשם :ירון בלנרו פלג/אל אטון
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