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 ד"בס
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 2014 נובמבר -מועצתית ביטחון ועדת סיכום

 
 :כללי
 חבל אזורית מועצה בבניין המועצתית הביטחון וועדת ישיבת התקיימה 17.11.14-ה' ב ביום

 .ביטון אלון מר, המועצה ט"וקב עומסי עוזי מר, המועצתית הביטחון וועדת ר"יו בראשות מודיעין
 .משתתפים רשימת ב"מצ. הכנס פתיחת לפני נוכחות ובדיקת היכרות סבב בוצע

 
 :פתיחה

 :כדלקמן הישיבה מהלך -עומסי עוזי מר, הביטחון ועדת ר"יו

 סיכום צוק איתן. .1

 .ב"מג מפקדי עם והיכרות ב"מג י"ע ביטחון סקירת .2

 .פשיעה נתוני סיכום .3
 

  המועצה ט"קב – אלון
 פקד. האחרונה שנה בחצי השתנה הגבול משמר של הכפריות המפקדות בין הגזרה גבולות חלוקת

 ".לפיד" -חבל כמפקדת משמשת הגר פקד", כוח" חבל מפקד הוא שחיידם ענן

 ":איתן צוק" מבצע סיכום .1

 :המבצע על רקע – איתן צוק -ביטון אלון ט"קב .2

 כיפת י"ע יורטו מתוכם 735, ישראל מדינת בשטחי רקטות 4,594 נפלו המבצע במהלך .3
 הייתה עבורנו המשמעות ולכן 40 -ה לטווח מחוץ נמצאת מודיעין חבל. א.מ.    ברזל

 .נפילות היו ולא בלבד טילים חלקי נמצאו ואכן המועצה בגזרת" משנית"

 הוחלט, המבצע בתחילת ברקת יאיר מ"אל מרכז מחוז מפקד של חירום ישיבת בעקבות .4
 נוהל בנינו לקחים לאור. המועצה בבניין הנמצא הרשותי ההפעלה מרכז את לפתוח
 פיקוד מפקד י"ע שמאושר המועצתית הייחוס תרחיש לאור הנגזר" יקר זמן" הנקרא
 כגון הביטחון גורמי נציגי י"ע אויש הרשותי ההפעלה מרכז. איזנברג אייל אלוף, העורף

 .מלכה קובי ל"סא -לרשות הקישור' יח מפקד, א"מד, י"מ

 המועצה יישובי בכל הפזורים הציבוריים במקלטים שיפוצים מתבצעים השנה כל במהלך .5
 .הצורך בעת אוכלוסייה להכיל במוכנותם שיפור חל ולכן

 תוך, המבצע כלל במהלך היום ומעונות בקייטנות לימודים לקיים המשיכה המועצה .6
 . מיגון יש בהם למבנים הסטות ביצוע

 מיוחדים צרכים בעלי האוכלוסייה כלל של מרחבי מיפוי בוצע הרווחה אגף עם בשיתוף .7
 .הללו לתושבים היבטיו בכל סיוע וניתן ביישובים

 לכך בהתאם ולהיערך להתכונן אותנו מנחה זו תפיסה -"היסוד לבנת הוא הישוב" .8
 .הישוב י"ע בעיקר יינתן תרחיש לכל שהפתרון

 .המועצה ברחבי פעילותם את הגבירו ב"מג .9

 דים"ממ בניית לאפשר מ"ע(, ירוק מסלול) הקלות גובשו מודיעין חבל המקומית בוועדה .10
 .התושבים בקרב יותר מהיר באופן

 .המועצה מול מיטבית בצורה ישוב בכל עבדו יישובי חירום צוות" י"צח" .11
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 ביטוי לידי בא הדבר, מקלטים נאמן יש שבו ביישובים נמצאו הכשירים המקלטים .12
 .היישוב במוכנות

 בתרחיש והצלה חילוץ לצורך ביישובים מתנדבים המכשיר" סער" קורס יתקיים בדצמבר .13
 .אדמה מרעידת כתוצאה או טיל של פגיעה בעקבות הרס של

 .במועצה מתנדבים עם ה"כב צוות הוקמו .14

 בין לקשר מועצתית כפלטפורמה מ"תג ב"ע קשר  מערכת להקים תוכנית יש למועצה .15
 .ישובים

 תספק וכך אמת בזמן מענה הנותנים המועצה יישובי לאבטחת תוכנית תוצג 24.12.14-ב .16
. המועצה י"ע ויופעל ב"מג י"ע מאוגם יהיה הזה הכוח יישובי לכל בנוסף מודיעין גם

 המוקד י"ע לקריאות מענה ולתת הגזרה יישובי בכלל השבוע ימי בכל לסייר הוא הרעיון
 ₪ 14,000 של בעלות קבועה וחברה סייר עם אזעקה ומערכות תושבים של דיווחים לאור

 .ליישוב
 
 
 :עומסי עוזי ר"יו

 .כאחד ביישובים עסקים בעלי עבור שירות תיתן האבטחה תוכנית
 :עפרון דוב מר

 לפעול אפשרות ויש המשקים בשטחי הקיימים ציבוריים מקלטים עם בעייתי מצב ישנו .1
 .הפנים משרד דרך אלו מקלטים לפינוי

 כוח. ח"מל ועדת כראש מכהן הרשות ראש. ח"מל ועדת בעזרת ח"לשע נערכת המדינה .2
 היא ח"מל וועדת של תפקידה. מבצע או גזרתית התחממות של במתווה מענה נותן י"צח

 ח"מל תוכנית לתקף גם אלה י"צח בצוות הכל לתלות לא חשוב. כוללת למלחמה להיערך
 .     ח"לשע

 מ"ע החבל תושבי עבור המוצר את לבחון כדאי ח"לשע מתקפל ד"ממ של פתרון קיים .3
 ויעיל מהיר פתרון למצוא

 :הגבול משמר כוחות על בדגש המועצה בגזרת הביטחון כוחות פריסת סקירת .4

 :ביטון אלון ט"קב .5

 הנתונים. מרכז במרחב פשיעה נתוני בדבר פ"לבט המשרד שהוציא מסמך מוצג .6
 של חזקה בירידה נמצאת המועצה( 2014) כיום הרשמי המסמך פי על.   לשנת מתייחסים

 .  רכוש ועבירות גוף נגד בעברות 36%

 כוחות כ"סד האחרונות וההתרחשויות המצב בעקבות ירושלים בעיר מסיבי תגבור לאור .7
 .  בגזרה העברות על שמשפיע מה. ממשי באופן מדולדל המועצה בגזרת ב"מג

 .ר"פקע החלטת בעקבות יותר תפר קו כיישוב מוכר אינו נחמיה בית מושב .8

 .אחיסמך ביישוב ב"מג פעילות עבור נוסף הפעלה בסיס בנתה המועצה .9
 :עומסי עוזי ר"יו

 ?ב"מג בעיניי בגזרתנו מצוי הבלון אפקט האם: ב"למג שאלה .1
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 : שחיידם ענן פקד

 .אמת נתוני אחרי לעקוב תוכל שהמשטרה מ"ע תלונות הגשת לעודד מבקש .1

 חדיד קו עד מנחלים – הצפונית הגזרה, במועצה ב"מג גזרות בין חדשה חלוקה ישנה .2
 מרחב גזרת כלל על אחראי השפלה גדוד. ולפיד אחיסמך עד ומזרחה דרומה ומחדיד

 .המועצה

 קשב ניתן כיום. חדשות גזרות חלוקת לפני הכיסאות בין נפל" מזור" ההפעלה בסיס .3
 רואים אנו. בהם לטפל בלבד יישובים 12  ל"למחב יש כאשר, לכוד גזרה בכל מלא

 במישור וגם המבצעי במישור גם הבסיסים שני של הפעילות בסנכרון רבה חשיבות
 .באילת האחרון גיבוש ראה - החברתי

 ללא יישובים לעומת(  30%) טובים גיוס אחוזי כיום יש ביטחון מרכיבי עם ביישובים .4
 .ביטחון מרכיבי

 :פשיעה נתוני סקירת
 . המועצה בגזרת בפשיעה % 30 מעל של ירידה ישנה ככלל

 .. האחרון בחודש חדה עלייה יש שבהם יישובים ישנם זאת עם יחד
  40% של בעליה נמצא - עריף בית

 2% של בעליה ברקת
 47% של בעליה חדיד
 33%- של בירידה יהודה טירת
 28% בירידה ח"כ גבעת
  129% בעליה נמצאת טרומן כפר

  0%ב יצחק בארות
  42% בירידה בניעטרות

 70% בירידה מזור
  77% בירידה נחלים

  52% בירידה רינתיה
 

 (:לפיד) מתנדב ל"מחב שעיה מר
 : נקודות שתי להעלות אבקש ב"במג כמתנדב

  100 מוקד דרך הפעלה של למתכונת עוברת ב"מג .1

 .מתנדבים עבור מדים כגון ציוד פערי קיימים, חדשים מתנדבים בגיוס רב קושי ישנו .2
 .בלבד אחת משמרת לתת יכולתם עקב הועזבו מתנדבים של רב מספר -(מזור) גלבוע הלל מר
 :עומסי עוזי ר"יו

 . העבר לקח לאור הבסיסים למתנדבי הניתן העידוד צורת על דגש לשים יש .1

 .בעתיד ישתנו מפקדים החלטות בעקבות הללו שהדברים אפשרות שיש תמיד לזכור יש .2
 (:גינתון) פישלר גיא מר

 הוביל והדבר פלילי רקע עם עבריין שכר ביישוב -ביישובים קבלה בוועדות צורך יש .1
 .ביישוב להתפרצויות
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 : נוח ליאור

 :בישובים פשיעה מצב על סקירת
 בירידה לפיד רות כפר

 בעליה מודיעים מבוא
 בירידה שילת

 בעליה אחיסמך
 בעליה  שמן בן כרם
 בעליה גמזו
  בעליה דניאל כפר

 .בירידה גינתון
 

 : צור גילי מר

 . ב"מג עם ביישוב לעבודה פעולה תוכנית ישנה בחבל ם"מחבלי שני של שילוב על מברך .2

 בחבל החדשה החלוקה בפרסום בישיבה צורך עולה .3

 שכן ביישוב המרחבים את לדעת מ"ע הישובים בין אמת בזמן תקשורת רשת ליצור כדאי .4
 .במועצה בביטחון עשיה בדבר הציבור אימון את לפתוח כדאי

 
 

 :כפרית מפקד
 ביטחון במבחן מכריע גורם ביישובים ערנות החייל ברמת לפתור ומנסים מדים בעיית ישנה 

 .להתנדב חשוב ביישוב
 : אלמוג אייל

 .השנה אורך לכל היישובים בפני הפשיעה נתוני את להציג חשוב
 : לפיד שעיה

 . כוננות כיתת של והפעלות אימונים לקיום הכספי בנושא מהמועצה עזרה מבקש .1

 .צעירים מתנדבים או נוספים בגיוסים עזרה מבקש .2

 : סיכום .3
 : עומסי עוזי ר"יו

 יתקיימו לא ההצבעה לאור. להצביע נא. יישוב בכל פרטנית ישיבה לבצע אפשרות ישנה .1
 .ביישובים פרטניות ישיבות

, כפרית שמפקד הדברים לאור בייחוד למתנדבים מדים לספק יודע לא ב"שמג ייתכן לא .2
 .שצריך כמו ולגייס להפעיל ניתן לא ובלעדיו בסיסי צריכה מוצר הם מדים

 :ביטון אלון ט"קב

 י"ע מסודרת תוכנית תוצג כאשר והאפשרית הנדרשת העזרה כל את תיתן המועצה .1
 .היישוב

 דבר בכל לרשותכם עומדת הביטחון מחלקת. הפעולה שיתוף על תודה מוצלחת ישיבה .2
 .ועניין

 

 

  

 


