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 18.10.2021ום מי ועדת ביטחון וחירוםהנדון: סיכום 

 משתתפים:  

   .דודו גרינברג  - יו"ר הועדה

 . שמעון חן  - מ"מ יו"ר הועדה

;  דני רוזן ; אסף נעמן ; שלומי ליפשיץ ; אלון זיתונה; איציק הרפזמירב דין;  ; ניב בוחבוט - חברי הועדה

 שאול שחם 

 . שלומי מלכהמש"ק הישוב: רס"ב 

 . מיכל צוברי גלי שניר; מחלקת ביטחון:  

  רשם: גלי שניר.  

 להלן סיכום עיקרי הנושאים שהוצגו וההחלטות שהתקבלו: 

 מונד - מפקד שיטור קהילתי תל -סקירה מאת רס"ב שלומי מלכה 

הסביבה. ישנם מיעוט של עבירות וסיכויי תפיסה   יחסית לישובי פע"ר מצב הישוב בנושא  ▪

 גבוהים של העבריינים.  

 נקודת השיטור מקבלת קשב רב ורוח גבית מהרשות המקומית.   ▪

 ראש המועצה מעורבת, מבקשת להיות מעודכנת ונותנת את דעתה לסוגיות שונות.   -

ע' הקב"ט, עבודה ומיכל,  , מנהל המחלקה ישנו שיתוף פעולה מצוין עם מח' הביטחון, גלי  -

 כתף אל כתף והתוצאות נראות בשטח.  

 במעורבות נוער באירועי אלימות.  ירידה  נרשמת ▪

  תופעת שתיית אלכוהול בקרב קטינים עברה לבתים שם יש יכולת אכיפה ופיקוח מוגבלים.  ▪

   אקונומית. - תופעה זו רוחבית בכל היישובים החזקים מבחינה סוציו

 כרגע ירד מהפרק.   הנושא  משיקולים ארציים של המערכת -שיטור יישובי  ▪

מונד יש את  -כח האדם בישוב מושתת בעיקרו על מתנדבים שעושים עבודה מצוינת. לתל ▪

 הבסיס החזק ביותר מבין ישובי תחנת שדות.   

יותר התמקצעות של המתנדבים מבעבר ומתן סמכויות נרחבות.   כיום המשטרה דורשת 

עם מת"ח שדות הנושא נידון על מנת להקל  של ראש המועצה בפגישה  - 2/11)עדכון 

 המתנדבים(.  בדרישות המשטרה להסמכת 

בכל מקרה  שוטרים בשכר ינכחו באירועים גדולים, מכורטסים. ככלל,  -אירועים קהילתיים  ▪

על ידי תחנת "שדות"    יםקבענהמנב"ט וכמות השוטרים והכח   ותמוגדר בתכניהרכב הכח 

 .  נבחנים פרטנית לעניין רישוי על ידי הרשותר האירועים ומעוגנים באישור התכניות. כל שא

כונני החירום של מערך הרפואה  מושב בשל המיקום הפיזי, קיים צורך בהגדלה ושימור  ▪

 זמן = הצלת חיים.   -ונן חירום לאירוע בישוב. האינטרס הישובי הוא בצמצום זמן הגעת כ

מקום בתחומי   אפשר וצריך למצוא עבורם קיים שיתוף פעולה מקצועי עם "איחוד הצלה".  

 ובעיקר לנושא בסיס הכוננים.  המועצה לפעילות הסניף 

 מצעד לפידים; מסיבת נוער במועדון; אירוע בני עקיבא.   -אירועים קרובים 
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על ידי הגורם האנושי. שימוש במצלמות הוא  בעיקר  ית הצלחה במניעה נעש -שמירה בישוב  ▪

טוב אבל לא יעיל במניעת אירועים פליליים כפי שניתן ללמוד מישוב מקביל שהסיר את  

 השמירה בשערים.  

טית. באחריות הח"מ לפנות לקבלת  פהנושא יבחן מבחינה מש -שימוש בשערים חשמליים  ▪

 חוו"ד משפטית בנושא.  

 הועדה דודו גרינברג, יו"ר  

ועדה מצומצמת שתכלול נציגים  -המשך רישות המצלמות בישוב יעשה בשיתוף תת - מצלמות ▪

 ושמעון חן. ניב בוחבוט, הועדה, יעמוד בראש איציק הרפז  - בתחום בעלי ניסיון  

את השלב הבא של השבחת  בפני הועדה תוצג תמונת המצב הקיים במטרה לקדם 

 שובית.  יבת הפריסה היחרהמערכות וה

 במפגש הבא של הועדה יוצגו המלצות ועדת המצלמות.  

מבקש כי תקציב הביטחון יוצג במפגש הבא.   -יה של אגרת השמירהי טחון והגביתקציב הב  ▪

באחריות הח"מ לזמן את גזבר המועצה לצורך הצגת ספר התקציב וגיבוש המלצות לקראת  

 .  2022שנת תקציב 

 המלצות הועדה 

טרה עבור מתנדבי המשמר האזרחי. באחריות הח"מ להציג בפני  המש נקודתשיפוץ מבנה  .1

 הועדה כתב כמויות.  

 ה קבע לאיחוד הצלה במחסני המועצה.  הקצאת מבנ קידום .2

 יוס מתנדבים חדשים למשמר האזרחי.  גבחינת אפשרויות ל  .3

בהמשך לפגישה שקיימה ראש המועצה לין קפלן עם מת"ח שדות תיבחן האפשרות    -עדכון 

 להתאים את דרישות המשטרה לצורך הקיים בישוב מבחינת הסמכות והכשרה.  

צורן ובתחנת שדות  -הח"מ קיים סיור ראשוני במועצה מקומית קדימה -עדכון  - ועדת מצלמות .4

 מות הישוביות.  להצגת המצב הרצוי לתפיסת ההפעלה של המצל

תיבחן האפשרות להגברת המודעות אודות   - רכיבה מסוכנת על אופניים ברחבי הישוב .5

מסוכנות התופעה כמו גם על דוחו"ת שניתנו על מנת לסיע במיגור התועה והגברת הפיקוח  

 ניתן לחלק דוחו"ת, לא ניתן להחרים.   - והאחריות ההורית. מבחינת סמכויות השיטור

 כון במייל חוזר ממזכיר המועצה: עד ן נמסר בישיבה להללאור מידע שגוי ש .6

 

, ופועלת  מציאת מקום קבע לסניף איחוד והצלה בתל מונד ראש המועצה רואה חשיבות עליונה ב"

 בנושא תוך מעקב צמוד מול גורמי המקצוע  באופן קבוע. 

 נערכו מספר פגישות בנושא בין המועצה ונציגי איחוד הצלה והועלו מספר אפשרויות  
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ראש המועצה אף הציעה ביוזמתה להקצות חלל במחסני המועצה לצורך עניין זה, לפני שבוע נערך  

ביקור במקום עם מזכיר המועצה היוצא , מהנדס המועצה ונציג איחוד הצלה. הוצעה הקצאת חלל  

 עליון ומיקום עבור רכב הזנק, ממתינים לתשובת איחוד הצלה . 

 

 

 

 רשם: גלי שניר  


