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 14.12.2021הנדון: סיכום ועדת ביטחון וחירום מיום 

 משתתפים: 

 דודו גרינברג -ר הועדהיו"

 ן אלי דיקשטיי,  דני רוזן, אסף נעמן,איציק הרפז , ניב בוחבוט: שנכחו חברי הועדה

 מש"ק הישוב: רס"ב שלומי מלכה

 יטירנה סס: מנכ"לית המועצה

 אלדד חזי :גזבר המועצה

 דוברת המועצה: רונית נחום 

 הח"ממיכל צוברי, : מחלקת ביטחון

עופר מימון, בועז אברהם, אבידן  לא נכחו: מירב דין, אלון זיתונה, שאול שחם, טירן עטייה 
 עומייסי, נחום הלל, שלומי ליפשיץ

 

 להלן סיכום עיקרי הנושאים שהוצגו וההחלטות שהתקבלו:

 דו"ח מצב היישוב בהיבטי ביטחון .א

הועבר לחברי המידע  -הדו"ח הועבר ע"י מפקד השיטור הקהילתי רס"ב שלומי מלכה

 הועדה בלבד.

 החלטות בנושא:

כתב כמויות לשיפוץ מבנה המשטרה: הועדה מבקשת כתב כמויות מפורט לנקודת  .1

 תדריכים כולל מקרן. באחריות הח"מ להצגה בועדה הבאה.

נגישות בנקודת המשטרה: הועדה הופתעה לשמוע שקיים מסמך הפוסל את נקודת  .2

ה ממליצה שהנושא ייפתר לאלתר. מטופל המשטרה מבחינת נגישות לתושבים, הועד

 באחריות הר"מ מול מהנדס המועצה. 

הועדה ממליצה להעלות לאתר המועצה את העשייה של המתנדבים. לטיפול מחלקת  .3

 דוברות בהתאם לתכנית התקשור לתושבים. 

שב"חים באתרי בנייה ובכלל: הועדה ממליצה לבדוק מה הם אמצעי האכיפה  .4

יועבר לפיקוח בתיאום עם  -מול קבלנים המעסיקים שב"חיםהחוקיים שבידי הרשות 

 היועץ המשפטי. באחריות הח"מ. 
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 הוצג ע"י יו"ר הועדה איציק הרפז -הצגת המלצות ועדת המצלמות .ב

 החלטות בנושא: 

בתיאום עם הגזבר אושר נושא רכישת הציוד שפורט במסמך ההמלצות באופן חד  .1

 פעמי מתב"ר המצלמות.

ייקבע ביחד עם יועץ המצלמות בפגישה עם גזבר המועצה, יו"ר  נושא התקצוב השוטף .2

 הועדה, יו"ר ועדת המצלמות ומנהל מחלקת הביטחון.

הקמת מוקד מצלמות משותף עם יישובי האיזור: תתואם פגישה של תת ועדת  .3

מועצה אזורית לב השרון ומנכ"לית המועצה. יתואם  המצלמות עם נציגי המושבים

 בע"י הח"מ ומש"ק היישו

הוצג ע"י גזבר המועצה אלדד חזי, הוצאות  -היטל השמירה ומקורותיו תקציב הביטחון  .ג

  הוצג ע"י הח"מ -התקציב השוטף

 הועדה מבקשת לנתח תקציב לפי תב"רים ולפי תקציב רגיל ושוטף. .1

השמירה. גזבר המועצה יעביר לועדה הועדה מבקשת לדון בהקצאת כספי היטל  .2

 .2021פרטים לגבי היטל השמירה וניצול תקציבי של 

הוצאות אבטחה ובטיחות באירועים הגזבר התבקש לבדוק מול היועמ"ש את חוקיות  .3

 השימוש בכספי היטל השמירה למטרות אירועי המועצה ומוסדותיה.

 

 נרשם ע"י גלי שניר מנהל מחלקת ביטחון

 י דודו גרינברג יו"ר ועדת ביטחון אושר ע"

 

 

 


