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אביבה -ועדת ביטחון  

 

 

 3201 ינואר ישיבת ועדת ביטחוןסיכום 
 

      , צביקה יוסףאלי חג'ג',  ,ביטון אלון ר ועדת ביטחון עוזי עומסי,"יו :השתתפו חברי ועדה

  .אבי וולמןודב עפרון נהרי אתי  ,בר רונן ,םמועלם יור ,עידן ניסים
 

 ,צויבל משה ,אילן דרוקמן ,ליאור נח נוספים שאינם חברים רשומים(: )משתתפיםנכחו 

 .קחטה שאולוזכי כהן ליאור ריסין  ,יוסי יהושוע ,סלמון ישראל ,גיא פישלר ,שמואל אלגלי
 

    יוסי פרץ. סמי ישראל, עופר יוזם, אבי בן משה, חיים אשכנזי, דני פרל, הלל גלבוע,  נעדרו:

 יואב הלל.ו, ציון אבירם, אליהו עוז, יעקב אטיה, משה הוז יהודה מתוק אורי גביש, בנימין ברמן
 

 נושאים לדיון:
 

 חבל מודיעין  –סיכום מבצע עמוד ענן  .1
 מקלוט בשטחי המועצה / חדרי ביטחון / ממדים  .2
 מיגור תופעת השלכת פסולת בנייה ברחבי המועצה  .3
 הצגת גרף הפשיעה ביישובים והשוואה לנתוני שנה שעברה  .4
 מפקד גיא פישלר  –גת "יחידת התערבות חבל מודיעין" הצ .5
ובניית תוכנית להגדלת  2011פילוח מתנדבים רשומים ופעילים בישובים בשנת העבודה  .6

 מפקדי בסיסי ההפעלה  –היקף המתנדבים במועצה 
 שונות  .7
 התייחסות משתתפים  .8

 

 מהלך הדיון:
  סקירה על עמוד ענן והשפעתו על ההפעלה המועצתית 

  הקבטי"ם לצה"ל בזמן לחימה.גיוס 

 גיוס היקל"ר לטובת המועצה. 

 (שימוש בפקלים למקרה חרום ) אוטובוסים, מוכנות אוכלוסיה. 
 

 

 הצגת בעית המקלוט לפי טבלה
 ושא הממדי"ם כמענה לרקטות וטילים.חשוב לקדם את הנ 

 .מקלטים אינם המענה עבור איום הטילים 

 .יש תוכנית עבור 

  חיי.ה פרט למען -פר במועצהמקלוט בבתי סאין פערי 
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 פעילות מונעת באירועי הסלבסטר:

 כלי רכב לפעילות מניעת אלכוהול וונדליזם 15-השתתפו כ 

 .השתתפו כוחות מג"ב ואזרחים ביישובים 

  .קיים פער בין כמות האירועים שנרשמו ביישובים המסופחים לדרום השרון שבאחריות מ
 לי.-בסיס הפעלה שי

  ערכות לשם בקרה על נהגים תחת השפעה אלכוהול. 600חולקו 
 

  2012אירועי פע"ר לשנת הצגת 
  פריצות לבתים. 205היו 

 .חל זיקים באחיסמך ובן שמן בכמות האירועים 

  ניתן לראות ירידה ביישובים השייכים לגדוד שפלה לאומת עלייה בפשיעה ביישובים
 הצפונים.

  ביישוב גינתון שהצליחו לבנות מעטפת נכונה באמצעות יישר כוח לדוגמת הפעלת הכוחות
 אמצעים, שומר, ערנות התושבים וחיבורם למג"ב ע"י הרכז גיא פישלר.

 יש כוונה להחפיף את היישובים את הישובים הצפוניים לגדוד השפלה. 
 סיכום:

  בל מכשיר עם יכולת קשר קיימת היערכות מועצתית לגבי הקמת קשר בחירום כל רב"ש יק
 ופי החירום.לג

 .היח' הסביבתית של המועצה ניתנה מענה לעבירות פסולת 

  באזור.בבן שמן ע"מ לצמצם את התנועה  44הקבצעה פעילות בנוגע למשק 

 100,000 -הוקמה כיתת כוננות מועצתית שמורכבת מתושבי החבל. הושקעו בה כ  .₪
עילות יזומה באמצעים איכותיים ונותנת מענה לפ מצוידתמתקציב הביטחון. הכיתה 

בהיבטים שונים. ניתן להפעיל אותה לפי צורכי השטח. כל רב"ש מוזמן להעלות סוגיות 
 ולבקש את סיוע הכיתה. תביטחוניו

 .אין שיתוף פעולה נכון עם כוחות מג"ב ביישובים הצפוניים 

 2012' חילוץ וכיבוי הוקמה בשנת יח' פרשים, יח' אופניים, יח. 

  עבודה. תכוניתקיים תקציב לבניית 

  ולקבוע עם הקב"ט ישיבה נפרדת. 2013-עבודה ל תכוניתעל כל נציג יישובי להציג 

  בישיבה הבאה יקבלו את החומר בקובץPDF . 

 
 

 בברכה,
 

 אלון ביטוןעוזי עומסי                                                                       
 קב"ט המועצה                                        יו"ר ועדת ביטחון                   

 


