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 4.7.2022הנדון: סיכום ועדת ביטחון וחירום מיום 

 משתתפים: 

 דודו גרינברג  -יו"ר הועדה
בועז אברהם, אלי דיקשטיין, איציק הרפז, שמעון חן, עופר מימון, אסף נעמן,   חברי הועדה שנכחו:

 דני רוזן.  
 . מש"ק הישוב: רס"ב שלומי מלכה

 .  הח"מ מחלקת ביטחון: -מועצה מקומית 
 , שלומי ליפשיץ,  אלון זיתונהנחום הלל, מירב דין,  ניב בוחבוט, ו: ועדה שנעדרחברי 

 שאול שחם.   אבידן עומייסי, טירן עטייה,
 

 להלן סיכום עיקרי הנושאים שהוצגו וההחלטות שהתקבלו:

 דו"ח מצב היישוב בהיבטי ביטחון .א

הביטחון בישוב. מלכה העביר סקירה אודות מצב מפקד השיטור הקהילתי רס"ב שלומי 

 דגשים:

 להגביר מודעות.    אנשים נמצאים בחופשות מחוץ לבית, נדרש -תקופת קיץ .1

   ים לונדליזם הקמות רעש ובריונות.עד  -נוער .2

 במועצה מתגלגל לפתחנו.  פיקוחתחום ה  אמור להיות בטיפולהנושא 

אשר שהה בגינות   23:00-05:00בין השעות   סיירב  של תגבור בעבר היה פיילוט

י של לאפליקציה בין אם בטלפון ייעוד  חוברשמסייר ניתן לבדוק אפשרות של  בוריות.הצי

 המועצה או שיעבוד מול המוקד למענה של פניות תושבים בנושא.  

ממליץ לשקול את נושא הקמת סיירת ביטחון כפי שמבוצע ברעננה, סיירת ביטחון  

 יישובית מבני המקום כאשר עוברים הסמכות והכשרות והמשמרת היא בצמוד לפקח. 

 החלטות 

 תגבורהוועדה מבקשת כי תיבדק במועצה האפשרות לגיוס עובדים, שלא באמצעות מכרז, ל

 וסיור בלילות.  

 

 השמירה היטל  .ב

הח"מ הבהיר כי נושא היטל השמירה נמצא כרגע בעבודה מול הגזבר וחברה חיצונית, וכפי  

 שנאמר יוצג בפני המליאה בספטמבר . 

יו"ר הוועדה ביקש כי יקבעו עקרונות מנחים לגביית היטל השמירה והשימוש בתקציב. 

היטל לא אושר  במליאת המועצה עלתה הטענה כי התקציב משמש בעקיפין לאירועים ולכן ה

עד סוף השנה. על מנת לאפשר שגרת עבודה שוטפת והיערכות שנתית של פרויקטים במחלקת  

 הביטחון נדרש לקבוע עקרונות אשר ימנעו עיכוב באישור ההיטל בעתיד.  

 לבחינה:    נושאים 

מתנדבי יישוב הפעילים במשמרות כגון משמר אזרחי יהיו פטורים מהיטל השמירה   .1

 )שמעון חן( 

לאחר גיוס  -ת מוקד מצלמות אזורי כחלק מתקציב היטל השמירה )דודו גרינברג(הכנס .2

 אזוריים לתקצוב הנושא.   יםיועץ המצלמות יתקיים דיון משותף עם רב"ש 

 הח"מ ציין כי נושא איוש המוקד הינו חלק מהתכנית המתגבשת.

 תגבור סייר בחודשי הקיץ )ראה סעיף א' לעיל(. )דודו גרינברג( .3
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 החלטות 

מבקשים כי ראש הראשות ומנכלי"ת המועצה ישתתפו בישיבת הוועדה הבאה  י הוועדה רחב

 .  לעיללדון בעקרונות ההיטל בהמשך למפורט 

 נגישות נקודת המשטרה   .ג

לפני כשנה הוחלט על טיפול בנגישות לנקודת המשטרה ולא בוצע. מפקד השיטור רס"ב שלומי  

 .  תלוי בו ומטופל דרך המועצהמלכה ציין כי הנושא אינו  

 אך טרם יצא לפועל בשל תעדוף פרויקטים.  קהח"מ עדכן כי נושא הנגישות נמצא על הפר

 החלטות 

 הוועדה מבקשים לקדם את הנושא ולקבוע תאריך יעד לביצוע הפרויקט.  יחבר

 

 שלב ב'   -יקט מצלמותפרו .ד

  עודיתיהי הוועדההמלצות  .תייםכבר למעלה משנ  יו"ר הוועדה ציין כי עומד תב"ר לנושא

וטרם החל ביצוע בשל עיכוב ביציאה למכרז    והוצגו במליאת המועצה חודשים 9הועברו לפני 

על מנת להשלים את רכש המצלמות בהתאם למפרט שהועבר   הנדרש להעסקת יועץ מצלמות

 על ידי אחראי הפרויקט איציק הרפז.  

מוקד המצלמות  לגבי העיכוב ב  ישובי האזורהחלו פניות מרכזי הביטחון של   ציין כי כמו כן,

 .  המשותף

לשנת  גם לנושא היטל התקציב, לא ניתן להתחיל לעבוד על ההיטל   סוגיית היועץ קריטית

 ללא מידע הנוגע לפרויקט המצלמות.    2023

הח"מ עדכן כי נושא המכרז ליועץ המצלמות נמצא בהתקדמות לאחר שינויים שבוצעו  

 .  בתצורת המכרז

   -החלטות

המועצה ישתתפו בישיבת הוועדה הבאה   כי ראש הראשות ומנכלי"ת יםמבקשי הוועדה חבר

 תהליך. לסייע בקידום ה

יו"ר חבר הוועדה איציק הרפז התנדב לקדם דיון ייעודי עם ראש הרשות, מנכלי"ת המועצה, 

 חן ורכזי הביטחון האזוריים.  הועדה סגן יו"ר הועדה 

 

 תחזוקת מפגעים:   .ה

   פרצת רחוב הנורית

העלה את נושא הפרצה ברחוב הנורית אשר דרכה ניתן להיכנס    חבר הוועדה אלי דיקשטיין

   עם כלבי רכב. 

 

 רחוב הלשם 

   נדרש לבצע סגירה של השער הנמצא ברחוב.

 החלטות 

באחריות הח"מ לבצע רכש עבור  לבצע חסימה עם עפר או סלעיםנדרש  -רחוב הנורית

 מחסום ג'רזי מבטון המשמש לחסימות.  

 באחריות הח"מ לטפל בהבאת מסגר לביצוע העבודה.  -רחוב הלשם
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 .  נרשם ע"י גלי שניר מנהל מחלקת ביטחון

   . אושר ע"י דודו גרינברג יו"ר ועדת ביטחון


