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בס"ד
י"ב בחשון ,תשע"ו
25/10/2015

הנידון :סיכום ישיבת ועדת ביטחון מועצתית25.10.15 -
 .1כללי:
בתאריך שבנדון התקיימה ישיבת ועדת ביטחון מועצתית ,בבניין מועצה אזורית חבל מודיעין
בראשות יו"ר וועדת הביטחון המועצתית -מר עוזי עומסי.
בפתיחת הישיבה בוצעה היכרות עם חברים חדשים ורישום נוכחות.
 .2להלן סדר הדיון:
 .3פתיחה והצגת הנושאים ,יו"ר ועדת הביטחון ,מר עוזי עומסי :


סקירת המצב הביטחוני במדינה



סטטוס הערכות לחירום -אבטחת מוס"ח והסעות.



סקירת נתוני פשיעה.



התגוננות עצמית – גז מדמיע עבור נהגי אוטובוס וצוותי הגן.



ביצוע ביקורות למסיעים ברחבי המועצה.

 .4קב"ט  ,מר אלון ביטון עיקרי הדברים והתייחסות משתתפים:
 סקירת המצב הביטחוני במדינה כולל המצב בגבול הצפון ,ירושלים ואיו"ש .ניסיון
להסתכל על התמונה בזווית רחבה והסקת משמעיות עבור המועצה .
 פניות רבות מצד הורים מודאגים למחלקת הביטחון בעניין אבטחת גני ילדים ומעונות
שאינם מאובטחים בשגרה.
 הצגת תמונת המענה הרשותי למצב  :בגין העבודה שאין אפשרות לאבטח את כלל
מוסדות החינוך באמצעות מאבטחי מוס"ח( .חוסר של כ 2000 -מאבטחים מוכשרים
במדינה) .נבחרה חלופה של "אבטחה ניידת" באמצעות תגבור משמעותי של רכבי מחלקת
הביטחון.
נקלטו והוכשרו  5סיירים ,שמפטרלים כל אחד ב  3-4יישובים הרכבים משולטים
והסיירים מונחים לבקר בכל מוסד חינוכי .בפועל מתקיימים ביקורות שוטפות בגנים
ובמעונות כך שכל כחצי שעה מתקיימת ביקורת.
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 עדכון לגבי החלטת השר לבט"פ מר גלעד ארדן בדבר הכרה בעבודת אבטחה ,כעבודה
מועדפת -הדבר יקל על גיוס מאבטחים צעירים יותר.
 הקשר עם מפקדי מג"ב הדוק ,בשטח מתבצעות בדיקות שבחי"ם קפדניות.
 נהגי האוטובוסים יצוידו בגז מדמיע לשם התגוננות מפני מפגע.
 ברחבי המועצה פועלות שתי פלוגות מג"ב .האחת שייכת לכפרית שרון והשנייה לכפרית
שפלה .עקב המצב הייחודי למועצה האזורית ( המועצה היחידה בארץ בה שתי פלוגות
מג"ב פועלות בשטחה) התברכנו ביותר בעלי תפקידים שמסיירים בשטח.
רס"מ ליאור נוח משק המועצה
 הצגת נתוני הפשיעה בשנים  2014-2015חודשים ינואר -פברואר .ככלל ישנה ירידה ביחס
לנתונים שנרשמו בשנה שעברה .ליאור מעדכן ,כי שתי חוליות נתפסו על חם -חוליית גנבי
המשאיות וחולייה שעבדה כ 4חודשים באזור.
היו"ר ,עוזי עומסי הקשה על הנתונים וטען כי שיתוף הפעולה בין בסיסי מג"ב באזור צריך
להיות הדוק יותר .בנוסף טען כי זהו העתוי המתאים ביותר לגיוס מתנדבים ולכן מבקש ממג"ב
לפעול בנושא במשנה מרץ.
רס"מ יוסי אוחיון ,מפקד בסיס הפעלה "כוח":
 מבקש לחדד הנחייה בעניין דיווח מקרה חירום -יש להתקשר מידית  . 100הקריאה
מגיעה בסוף אלינו.
 ב 11/11/15נפתח קורס מתנדבים .זה הזמן המתאים ביותר לגיוס מתנדבים!
 שת"פ עם מסגרות שכנות מתבצע מידי יום.
מר בנג'ו ברמן,
 מדוע כאשר מוסרים מידע על חשודים או על עבירות ,לא מחזירים תשובות לגבי המשך
טיפול?
 בהמשך לבקשות קודמות -רצוי להעביר מידע על נתוני הפשיעה ברמה חודשית ולא
כסקירה פעם בשנה.
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מר גיא פישלר:
 מעדכן כי חוליות גנבים שונות נתפסו לאחרונה ,בעזרת מערך המצלמות
הפרושות ביישובים .טוען כי על המועצה לקדם במהרה הקמת "מוקד רואה"
מה שיקדם משמעותית את היכולת לתפוס גורמי פשיעה בחבל מודיעין.
 נא לעודד את התושבים לדווח על כל מקרה חריג למ"י.
מר דב עפרון:
 אנו צריכים להימנע מהעברת נתוני פשיעה בכל מיני תפוצות .כדאי לבצע סקירת
נתונים אלו עם מפקד הבסיס או המש"ק בישיבה מסודרת אחת לחודש.
פקד מאהר הנו ,מפקד חבל כוח:
 יבוצעו הע"מ חודשית יחד עם הרבשמי"ם.
 נתוני הפשיעה מעידים על פשיעה מתחילת השנה.
 הוצגו נתוני הפשיעה בחבל כח  -האזור הצפוני בגזרת כח מושפע יותר משבחי"ם.
 ביישובים בהם קיימת שמירה בלילות וערנות מצד התושבים גם ביום -ניכרת ירידה
משמעותית בנתוני הפשיעה.
מר ג'רמי ברדוגו:
 מתבצע שת"פ מידי יום עם גזרות שכנות ,בהם מג"ב שרון ותחנות שכנות.
 בידי הרבשמי"ם מצוי מידע על פשיעה המדויק ביותר .אין צורך בגרפים כדי לדעת
שמיד עם פרוץ הגשם מתחילות הפריצות לבתים.
 בסיס מזור יקיים יום גיוס מתנדבים.
 מבקש סיוע מהמועצה בניקיונות בבסיס.
 בהמשך לסוגיה מוכרת -מוכן לתת הדרכה בנושאים רפואיים כאיש מד"א.
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מר רון נווה:


ניתן להיעזר ביחידת הפרשים העומדת לרשותכם בכל עת .התיאום מתבצע
מולי .בעזרת יחידת הפרשים ניתן לבצע סיורים בשטח קשה .

מר אבי נדב:
 בגבעת כח הסתיים מימון שומר הלילה ע"י הישוב ,איך ניתן להיעזר במועצה
ולהחזיר שמירה בלילות?
 כקצין רכב האמון על צי רכבים -הנכם יכולים לדרוש מקצין הרכב של
חברות ההסעה רשימת נהגים ואישורם כנדרש בחוק.
מר בנימין פרפלוטציק קב"ט מוסדות חינוך:
 מדגיש כי ,כל תיקני אבטחת מוס"ח ביישובי המועצה מלאים מהיום
הראשון של החזרה ללימודים .בנוסף אנו מפעילים  5סיירים לטובת מוס"ח
כל יום החל מה  ,15/10/15 -כאשר התקבלה החלטה בעניין.
התושבים מוזמנים לתגבר גם הם סיורים באזור הגנים והמעונות .ניתן
לתאם עם הח"מ ,לקיים תדריך ולפעול לטובת ביטחון הילדים במוסדות.
מר בנגו ברמן :
 מבקש שייכנס לפרוטוקול סוגיית ארז גביש ומשמר הגבול .ארז מרכז נאמנה
את כל הביטחון באזור מזור
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 .1סיכום:
מר אלון ביטון:
 בעתיד הקרוב נעדכן את חוק השמירה ,אני מקווה שנביא לכך שבכל יישוב
ייגבה מספיק כסף על מנת לקיים שמירה ואבטחה באיכות גבוהה.
 באחריות מפקדי החבלים להעביר לח"מ דו"ח סיכום פשיעה אחת לחודש,
אשר יופץ לחברי ועדת ביטחון.
 ממליץ לקיים הערכת מצב משותפת לפחות אחת לחודש ,כל בסיס בגזרתו
ובדגש על עדכון המתנדבים והרבשים המתנדבים.
 מבקש מאוד מכלל מפקדי הבסיסים להגביר את קצב גיוס המתנדבים
ולהפעיל את המגויסים "הפעלה איכותית" ,מבוססת על מודיעין ועל ניתוח
הפשיעה כל אחד בגזרתו.
 מודה מאוד לכל מי טרח והגיע ,מחזק את ידי כוחות הביטחון שעובדים
מסביב לשעון כבר שלושה שבועות
יו"ר עוזי עומסי:
 יש לבדוק בצורה מעמיקה כל נהג הסעות העובד ברחבי המועצה.
 יש להגביר את השת"פ בין מפקדי החבלים והגדודים.
 יש לחדד את ערנות הציבור בכל יישוב בעניינים ביטחוניים ופשיעה.
בברכה,

עוזי עומסי

אלון ביטון

יו"ר ועדת ביטחון

קב"ט המועצה

רושם הפרוטוקול :מר בני פרפלוטציק
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נספח  - 1רשימת משתתפים:
 .1מר עוזי עומסי -יו"ר
 .2מר אלון ביטון -קב"ט
 .3מר שמואל אלבגלי -סייר ביטחון
 .4מר בנימין פרפלוטציק -קב"ט מוס"ח
 .5מר יואב הילל -פקח שיטור משולב
 .6פקד מאהר הנו -מחב"ל כח
 .7מר ליאור נח -מש"ק מועצתי
 .8מר יוסי אוחיון -מפקד בסיס בית עריף
 .9מר ג'רמי ברדוגו – מפקד בסיס מזור
 .10גב' חגית בריל -ס .מפקד בסיס מזור
 .11מר שירן לחייני -מש"ק גושי חבל כוח
 .12מר טל אפרתי -ברקת
 .13מר עופר יוזם -רינתיה
 .14מר אבי נדב -גבעת כח
 .15גב' אסתר נהרי -גבעת כח
 .16מר דביר רמתי -בן שמן
 .17מר אייל אלמוג -כפר דניאל
 .18מר גיא פישלר -גינתון
 .19מר דב אפרון -שילת
 .20גב' אילנית חייטין בן חיים
 .21מר בנג'ו ברמן -בארות יצחק
 .22מר רון נווה -טירת יהודה
 .23מר עמוס דרור -טירת יהודה
 .24מר ארז גביש -מזור
 .25מר הילל גלבוע -מזור
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