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תאריך23/8/1:

בס"ד
לכבוד:
חברי ועדת הביטחון
פרוטוקול ישיבת וועדת ביטחון מספר29-

נוכחים :יו"ר הועדה -אלי אטון ,מפקד החבל :ענאן שחידם ,אילן דאי -עין שריד ,יריב רוטנברג -כפר הס ,דורון זהר -בני
דרור ,ארז קנדיוטי -שער אפרים ,רעם שאול -גנות הדר ,ירון בלנרו פלג  -מנהל מח' בטחון.
נושאים לדיון:
.1דו"ח קב"ט,
 2צרכי כיתת כוננות מועצתית.
 .3עדכון סטאטוס מוקד ביטחוני.
 .3עליה בעבירות פע"ר .
.1דו"ח הקב"ט:
העליה בכמות ההתפרצויות לבתים וגנבת רכבים לא רק בתחומי המועצה ,בעמק חפר המצב יותר גרוע.
מדווח על המשך שינוי מגמה בגישה הבטחונית של מג"ב מול היישוב הכפרי ,ישנה מגמה לצמצם את כמות מפקדי החבל
באזור ,ממליץ להעביר את הטיפול בנושא לפתחו של ראש המועצה ולמרכז המועצות האזוריות.
ההכנות לקראת שנת הלימודים החדשה ברמת הביטחון והבטיחות מתקיימות כהלכה ויסתיימו במועדן.
.2צרכי כיתת כוננות מועצתית:
אלי אטון:בהמשך לישיבה הקודמת בה דנו בצרכי כיתת הכוננות וביקשנו מהם להכין רשימת צרכים מעודכנת ,ענאן מפקד
החבל וירון הקב"ט יציגו את הצרכים.
ירון :מציג את הרשימה שלדעת כל הגורמים הרלוונטיים תספק את צרכי הכיתה ,כולל בניית עגלה נגררת לאיוש הציוד
ולהבאתו לכל מקום נדרש .בנוסף נרכשו  6מצלמות ציידים ניידות ובקרוב ירכשו  4מצלמות נוספות 3 .מצלמות נמצאות
כרגע במושב משמרת .ישנו תקציב פנוי של  ₪ 80,000לטובת העניין שיכסה את עלות רכישת הציוד
:אלי אטון :מבקש שהמצלמות יהיו באחריות ענאן מפקד החבל שבהתאם לכל צורך בטחוני בכל רחביי המועצה יציב את
המצלמות במקום המתבקש בכל רחביי המועצה.
ענאן:כיתת הכוננות ביצעה תרגיל גם בלוחמה בטרור ,שהיה מוצלח ביותר ,החברים בכיתה מבצעים בין  2-3פעולות
מקיפות בחודש.
וועדת הביטחון מודה לכל המתנדבים בכיתה שעושים יום וליל לטובת תושבי המועצה.
החלטה :הוועדה ממליצה להיענות לבקשת כיתת הכוננות ומבקשת לתחום את בלוחות זמנים את רכישת הציוד .חודש
לרכישת הציוד וחודשיים לרכישת העגלה .עקב חוסר בזמן של הקב"ט התנדב ארז קנדיוטי משער אפריים לסייע בביצוע
המטלה.
 :.3עדכון סטאטוס מוקד ביטחוני:
אילן דאי הרפרנט של הוועדה :בנושא המוקד מעדכן שביצע את המטלה שהוטלה עליו :הכנת הקבצים של כל אנשי הקשר
ביישובים ונותר להזינם בתכנת המועצה,אולם שום דבר לא התקדם מאז.
ירון הקב"ט :עקב ריבוי משימות  ,אין לי זמן להגיע לנושא ,הפקידה שלי חולה כבר הרבה זמן ומי שיכול לבצע את
ההקלדה לא פנוי .מחר תתקיים עם בן ביטחון ישיבה אם הם מסוגלים לקחת על עצמם את המוקד .ברגע שיחתם הסכם
תוך יום נתקדם עם העברת המידע.
אלי אטון:וועדת הביטחון היא וועדה מייעצת ולא מבצעת ולמרות זאת אנו מסייעים גם בביצוע מתוך הכרת מצוקת הזמן
של הקב"ט.
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התקיימו שתי ישיבות תאום ציפיות עם מנכ"ל המועצה ,קב"ט המועצה ,יו"ר וועדת הביטחון והרפרנט של הוועדה בתחום
המוקד בתאריך 10/5/16-וב .19/7/16-בשתי הישיבות נקבעו לוחות זמנים מסודרים תוך קביעת תחומי אחריות בכל אחד
מהנושאים ,ובשני המועדים גורמיי המועצה לא עמדו בזמנים.
יש תחושה שנוש חשוב זה לא נמצא בסדר עדיפות ראשוני אצל הצוות המנהל של המועצה.
החלטה:אלי אטון ישוחח עם מנכ"ל המועצה בנושא ויבקש ממנה לתגבר את קב"ט המועצה בטווח המיידי בפקידה ובטווח
הארוך בעוזר מקצועי.
הוועדה תמתין לתוצאות הפגישה עם חברת בן ביטחון ותפקח על התקדמות הנושא.
 .4צוותי חרום יישוביים:
אלי אטון ":כמו בישיבה הקודמת ,אני מבקש לעורר את הנושא שכרגע לא נמצא מספיק בתודעת התושבים והוועדים.
מבקש שוב סיוע במחשבה כיצד ניתן להעלות את רמת המודעות .בהמשך לבקשתנו נשלח מכתב ע"י ראש המועצה לוועדים,
אולם מעבר לא נעשה כלום.
ירון :ניתן לבחון שוב השתלמות צוותי צח"י עד לסוף השנה ובמקביל לשתף את חברת יחסי הציבור של המועצה לקדם את
הנושא .ברמת עובדי המועצה נעשים תרגולים פעמיים בשנה והמוכנות גבוהה
דורון זהר מבני דרור:בבני דרור הוקם צוות צח"י חדש ,שביקר בחרות ואימץ את דרכי הפעולה שלו .כרגע ממשיכים לגייס
מתנדבים.
ענאן:ממליץ לרתום אחד מכל ישוב שיהיה מחויב לנושא ולשכור שרותיי מומחה חיצוני שיכשיר את היישובים.
החלטה:הוועדה ממליצה לקדם השנה המשך השתלמות צוותי צח"י ולבדוק במקביל דרכים נוספות לשווק את הנושא.
 .5עליה בעבירות פע"ר:
ענאן מפקד החבל" :פלוגת כפרית שרון נמצאת בירושלים כבר הרבה זמן ,מ .מג"ב פועל רק לפעולות התקפיות ותחנת
שדות תהיה אחראית לקריאות תושבים.
ישנה ירידה ממוצעת של  36%בעבירות פע"ר במועצה ,אולם ביישובים:ניצני עוז ,עזריאל ,צור משה ,ותנובות ישנה עליה
חדה .מציע לכנס פגישה של ראשי וועדים בנושא ברמת האשכולות ,בקרוב יפתח קורס מתנדבים בניצני עוז,ומחכים כרגע
לטפסי ההרשמה ,מבקש סיוע שיווקי בנושא.
דורון זהר:מבקש שנביע עמדה בנושא הגנבות וסולדריות עם שאר היישובים הכפריים שנפגעים קשות ממכת הגניבות
הארצית.
ארז קנדיוטי:מבקש להרגיע את המצב ולא להכנס לפאניקה ,למרות מכת הגנבות התגובות ביישובים טובה.
רעם שאול:בשלושת החודשים האחרונים ישנה התפרצות כל לילה ,מבקש מהיישובים לדווח על כל ארוע לענאן גם אם לא
דוחח למשטרה ,מבקש לגייס עוד מתנדבים ורכבי סיור.
החלטה :מג"ב יפתח בקרוב קורס מתנדבים ,בשיתוף שיווקי של המועצה.
יצא מכתב לוועדים מטעם מג"ב וועדת הביטחון והמועצה ,וקביעת מפגשים של ראשי ועדים וגורמי ביטחון ביישובים.

כתב:אלי אטון

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
מנהלי מחלקות מועצה.
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רשם :ירון בלנרו פלג
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