מועצה אזורית חבל מודיעין
אגף מוניציפלי מח' בטחון
בס"ד
24.06.14

לכבוד,
חברי ועדת ביטחון מועצתית

סיכום ישיבת ועדת ביטחון מתאריך 24.06.14
מצ"ב רשימת ועדת ביטחון בפילוח משתתפים  /לא משתתפים.
כללי:
ככלל הישיבה נוהלה על פי המצע לדיון ונדונו כל הנושאים.
מתוך  36חברי ועדת ביטחון השתתפו  8 ,17לא הגיעו למרות שאישרו 12 ,לא הגיעו והודיעו כי לא יגיעו.
מהלך הישיבה:
פתיחה – מר עוזי עומסי יו"ר ועדת הביטחון ,ברך את החברים ובדגש על החברים החדשים שהצטרפו
שכן זו הפעם הראשונה שמתכנסים מאז הבחירות למועצה ומינוי חברים חדשים לוועדה.
הח"מ הציג את סדר היום והישיבה התחילה.
 .1גבולות הגזרה של המועצה והאחריות מג"ב משטרה כחולה:
הוקרנה מצגת ובה מפה המפרטת את ג"ג של המועצה ואת השינויים שחלו באחריות התחנות
הכחולות ומפקדות משמר הגבול באזורנו.
נידונה העובדה כי מרכז הכובד מבחינה מועצתית הפך להיות מג"ב דרום השרון ולא מג"ב שפלה
עקב העובדה שיישובים רבים עברו להיות ת"פ גדוד שרון.
נידונה החלטת מג"ב לגבי מינוי רכזי ביטחון שוטפים באשכולות על פני המצב הקיים כיום שהם
מרוכזים בעיקר ביישובי התפר.
נידונה אחריות המשקים (ליאור ויוסי אוחיון) ,לביצוע "ביקור קורבנות עברה" על מנת לחזק את
הדיווחים על התפרצויות וכו' במרחב המועצה.
נידונה סוגיית האירועים במועצה ובדגש על אירועים המוניים (מעל  500משתתפים) ,חברי ועדת
הביטחון ביקשו כי כלל האירועים יעברו דרך ראשי היישובים שכן חברי ועדת הביטחון לא תמיד
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מוערבים .הח"מ הציע כי יקוים כנס בראשות מנהל האגף המוניציפאלי ומחלקת רישוי עסקים
של המשטרה ,בהשתתפות ועדי הישובים וקציני הרישוי בתחנות ,שם יידונו הסוגיות
הרלוונטיות לנושא.
 .2ביקורת מל"ח
במועצה התקיימה ביקורת משק לשעת חירום .מדובר על ביקורת מרכזית בה משרדי הממשלה
השונים בוחנים את מוכנות המועצה לשעת חירום.
השתתפו כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים ,הביקורת הייתה טובה .והציון של המועצה הינו כ.
טוב מאוד.
בישיבה נסקרו חלק מהנושאים שהביקורת בחנה .כולל מוכנות המקלטים ,תיקי היישוב ,צח"י
וכו'.
 .3ביטחון שוטף ביישובים – פרויקט מיגון היישובים והמצלמות
הח"מ עדכן את חברי ועדת הביטחון כי המועצה מתקדמת מאוד בהיבט פריסת תשתית מצלמות
ביישובים ,מיגון; שערים  ,בולדרים ,סוללות וכו' ביישובים.
והזמין את חברי ועדת הביטחון להעזר בשירותי המועצה על מנת לייעל ולטייב את המוכנות
היישובית לחירום ולשגרה.
הובאו דוגמאות חיוביות רבות כדוגמה היישוב בני עטרות ,גבעת כוח ,מזור ,טירת יהודה ,בארות
יצחק ויישובים נוספים שהתקדמו מאוד מבחינת מתן מענה איכותי לתושבים בהיבטי בטחון.
חברי ועדת הביטחון עודכנו כי בכוונת המועצה להקים "מוקד רואה" אשר יקבל אליו את
המצלמות מהיישובים על מנת לתת מענה אפקטיבי יותר ובזמן אמת לכל היבטי הפשיעה ברחבי
המועצה .היעד הינו שכל יישובי המועצה "אובטחו ע"י ח .שמירה אחת כדי שיהיה סנכרון
מעולה בין יישובי המועצה למוקד המועצה בזמן אמת.
חלק מחברי הועדה טענו כי המענה לקריאות מוקד  100של המשטרה לא טוב .ושצוותי מג"ב
שמגיעים לא איכותיים מספיק .הנושא יידון מול מפקדי מג"ב הרלוונטיים שגם יוזמנו לישיבת
ועדת הביטחון הבאה.
חברי הועדה אמרו כי ניידת השיטור המשולב לעומת זו זמינה ומגיעה לקריאות ומפגינה נוכחות
ביישובים.
הח"מ עדכן את הפורום שבימים אלה המועצה ומג"ב בוחנים הקמת בסיס הפעלה נוסף שייתן
מענה לתושבי היישובים (בן שמן ,גנתון ,אחיסמך ,גמזו וכפר דניאל שכן על מנת להתנדב היום
הם נאלצים לכתת רגליהם עד בסיס לפיד.
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רון נווה – חבר יחידת הפרשים ציין את העובדה שמאז תחילת השנה יחידות הפרשים של חבל
מודיעין בעצם נסגרו בעקבות בעיות בטיפול בכוח אדם ונהלים.
ניראה לנו שיחידת פרשים צריכה לקבל טיפול מיוחד זאת עקב העובדה שהמשתתפים בה
משקיעים הרבה מעבר למקובל על מנת לתרום אמל"ח ייחודי וייעודי.
במידה וההפעלה לא תשתפר מידית יועברו על ידי הח"מ גורמים בכירים מאוד במשטרה ובמג"ב
על מנת לתת את המענה המיטבי לצורך.
הקמב"ץ המתנדב של גדוד שפלה ,שגם חבר בוועדת הביטחון מטעם היישוב גינתון גיא פישלר-
הציג נתוני פע"ר בגזרת שפלה .הציג את עבודת כיתת הכוננות המועצתית ואת האימונים
הצפויים.
סיכום:
ככלל המועצה נמצאת בתקופה טובה בהיבט הביטחון.
מורגשת עשייה גדולה ,ולמרות האתגרים בעיקר בנושא פיקוד ושליטה מול  5תחנות משטרה
שפועלות במרחב ו 2 -מפקדות כפריות .המענה בצרוף העובדה שיש השקעה משמעותית של
המועצה והיישובים בתחומי ביטחון נושאת פרי.
יחד עם זאת אנו צריכים להתחזק בנושאים נוספים .מוקד למועצה הינו אבן דרך קריטית על
מנת לייעל את נושאי הפיקוד והשליטה היכולת להעביר הודעות בזמן אמת ולהיות כוח משפיע
בנושא הביטחון (גם השוטף) ,שבאחריות המשטרה.
נושא נוסף הינו היכולת לתקשר בזמן אמת .המועצה תמשיך לרכוש מכשירי קשר (במפתח של 4
ליישוב) ,לכל יישוב שירים את הכפפה ויבנה צוות חירום יישובי במסגרת הצח"י.
במקביל תבחן הקצאת מכשירי המירס המיועדים לביטחון וירועננו הרשימות במידה וצריך.

בברכה,
אלון ביטון
קב"ט המועצה
העתקים:
שמעון סוסן – ראש המועצה
יוסי אלימלך מנכ"ל המועצה
מנהלי אגפים
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