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חברי ועדת ביטחון

הנדון -:סיכום ועדת ביטחון 4.11.2015

 .1כללי-:
ביום ד'.4 ,לנובמבר  2015מערכה ישיבת ועדת ביטחון בהשתתפות=
יו"ר הוועדה -מר חיים אלקן
חבר -מר גיורא רחמילביץ
חבר צביקה
קב"ט המועצה -הרפז שמעון
מג"ב -רפ"ק שגיא ( מפקד חבל רחובות )
מש"ק גדרות -רס"ר שגיא
 .2סדר היום-:
הערכות המועצה לאור אירועי הביטחון.
פע"ר ברשות מול תקופה מקבילה
דווח מצב התקנת מצלמות .
 .3הערכות המועצה לאור אירועי הביטחון-
מחב"ל רחובות רפ"ק שגיא סקר הערכות כוחות מג"ב לאור האירועים בדגש על הערכות
הכוחות במועצה .לדעתו הערכות עונה על תרחישי האיום ולערכתו הכוחות ערוכים למתן
מענה בפרק זמן קצר בעת התרחשות אירוע .לפי ערכות מצב המתבצעות ,קשה מאוד
לאפיין את דמותו של המפגע הבודד ( סכינאי /נהג דורס) וקשה לעריך היכן ומתי יהיה
הפיגוע הבא .לכן הכוחות חייבים להיות זמינים וערוכים למתן מענה מידי ע"ב הערכות
מנוידת ולא סטטית.
קב"ט המועצה פירט הערכות הביטחון בדגש על מוס"ח  .הערכות הביטחון מתבססת
למתן מענה בשעות הגעת התלמידים ולדי גנ"י בשעות הבוקר ובעת פיזורם בסוף יום
הלימודים .במהלך שעות הלימודים מתבצעת אבטחה רכובה סביב מוס"ח על יד סייר צוות 3
( בנוסף ל 2 -מאבטחי מוס"ח ).
כיום לאור האירועים כל אנשי הביטחון מצוידים בנשק אישי ( אקדחים ) .
קב"ט המועצה ציין למרות פנייתו לוועדי הורי התלמידים וגנ"י להתנדב עבור הגברת

הביטחון בשעות הגעת התלמידים למוס"ח ובעת פיזורם בדגש על ישוב עשרת ,הענות
נמוכה.
יו"ר ועדת הביטחון מר חיים ציין והדגיש כי במצב מורכב כזה חייבים לפעול ולהתנהג
כאילו בכל יום ובכל רגע יוכל להיות פיגוע באזורינו

 .4פע'ר
מש"ק גדרות הציג בפני חברי הוועדה דוח הפע"ר לחודשים ינו' – נוב' 2015
מול תקופה מקבילה .למרות ירידה בפע"ר עדיין הנתונים גבוהים.
מש"ק גדרות חזר והדגיש שניתן למנוע חלק גדול מהאירועים במידה והתושבים היו מיישמים
את המלצות המשטרה בנושא מיגון הבתים.
יו"ר ועדת הביטחון מר חיים אלקן הנחה את הביטחון ושיטור הקהילתי
א .יש לפעול בישובים שעדין לא הקימו יח' ביטחון של הישוב להקים אותה בהקדם.
ב .חייבים להמשיך ולדרוש מן התושבים למגן את ביתם על ידי התקנת מערכות אזעקה
וסגירת חלונות בעזרת פינים.
 .5דווח התקנת מצלמות-
בגן הדרום התקנו מצלמות
כפר אביב -יתקנו בימיים אלו.
לגבי המשך התקנות השנה ,הנושא מותנה במאזן הוצאות כספיות אשר יבוצע בסוף החודש.
בכל אופן ,קב"ט המועצה יגיש תוכנית ועלות התקנה.
 .6נושאים כללים
א .חבר הוועדה מר גיורא ביקש להפיץ מידע לציבור במנשרים לתושבים .קב"ט המועצה
הדגיש שכל המנשרים נמצאים באתר המועצה .מעבר לכך מעוברים מנשרים דרך
מזכירויות הישובים ( בדוא"ל )
ב .חבר הוועדה מר צביקה לתת עדיפות להקמת מוקד רשותי.

בברכה
חיים אלקן
יו"ר ועדת הביטחון

ערך
קב"ט הרפז שמעון

