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 חמ"ן  משרד קב"ט

 
 

 לכבוד:
 חברי ועדת ביטחון 

 
 ועדת מרכיבי ביטחון מועצתית ם סיכו הנדון:

 כללי: .1
יש צורך לבחון  ולכן למס' איומים מתמשכים בימנו אלה חשופהמדינת ישראל  .א

 מוכנותה להתמודדות עמם. את

הכין את עצמה על כן מועצה אזורית חבל מודיעין נדרשת לפעול ע"מ ל .ב
את ועדת הביטחון, ולכנס  ואירועים בזמן שגרה להתמודדויות עם מצבי קיצון

לבצע הערכות מצב ו ון התושבים בחבלביטחרמת אשר מטרתה להעלות את 
 .ולקבוע מדיניות להמשך

 ,, רב"שים, מפקדי השיטורזו זומנו נציגי ועדת הביטחון בישובים הלוועד .ג
 .ותנוכח נספחמצ"ב . וחברת שמירה בן ביטחון ביטחוןהמחלקת 

 

 :נושאים לדיון .2
 במועצה. ביקור מפקד פיקוד העורף .א
 הצגת תיקי יישוב. .ב
 .ותפיסת הפעלתה במרחב בן ביטחון -חדשה חברת שמירה .ג
 כיתת כוננות מועצתית. .ד
 הערכות לחירום ביישוב בעזרת המתנדב. .ה
 צוות חירום יישובי. -"צח"י" .ו

 
 :פתיחה )אלון ביטון, קב"ט המועצה( .3

יצירת מנגנון הפועל בכל ימות השבוע במועצה היא  -תפיסת הביטחון .א
המתרחשים בזמן שגרה ע"י בניית  / מפגעיםתגובה לאירועים שביכולתו לספק

שמירה צוותי חירום, , במועצה כללתמרואה ורשת ביטחון הכוללת מוקד 
ניתן כך  מתוך .בטחון ע"ב חברת השמירה הנכנסת בן ביישובים וסיירים

ולהגדיל את  למצבי חירום בשיתוף עם גורמים נוספיםלהבטיח יכולת תגובה 
 . יכולת ההרתעה
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חדרי הביטחון הוספת  פרויקטקידמה את מחלקת הביטחון  -פתרונות מקלוט .ב
. לאפשר מיגון לכלל התושבים, ע"מ 1985אב אשר נבנו לפני לבתי  "חד"בים" 

ישנה הצעת מחיר של חברת "מפלסים" בעלות מזערית ובר יכולת לתושב. 
יישלחו פרטים לנציגי ועדת הביטחון  הצעות נוספות יתקבלו בברכה.

 ביישובים.

 עבור צוותי חירום יישוביים יפתח קורס הכשרה למוכנות לחרום -צח"י .ג
נציגים יוכל להשתתף  6-8ולה עם פקע"ר. כל יישוב המעמיד בי בשיתוף פע

 בקורס.

בכוונת המועצה להשקיע במערכת ע"מ  "G.I.S" -יתפמערכת ממוחשבת גאוגר .ד
ליצור שליטה בנתונים במרחב המועצה. זאת מתוך ההבנה שע"מ לקבל 

בתקציב מול  נגישים ומעודכנים. בנתוניםהחלטות נכונות בזמן אמת יש צורך 
 פקע"ר אושרה השקעה של "שקל מול שקל" לטובת ביצוע.

הוצג תפיסת תרחיש הייחוס והערכות המועצה  -התקיים ביקור מפקד פקע"ר .ה
 .למצבי חירום

 

 סבב התייחסות: .4
 :, נחליםוולמן אבי .א

ה. הקב"ט ההתייחסות למושב נחלים ע"י מחלקת הביטחון במועצה אינה רואי
ניידת חברת השמירה  לביטחון היישובים הצפוניים.נו  נותן את הדעת אי

 ידאג לעצמו.ביישובים לא מקנה שום יתרון. עדיף שנקבל כספים והמושב 

 :, בני עטרותמרגלית יאיר .ב
 אבטחת האשכולות היישוביים ע"י חברת השמירה. פרויקטמבקש פרטים על 

 :, בני עטרותאברהמי עודד .ג
 ביישוב ובכלל. לגבי התכוננות לחירום מבקש לקיים פגישה נפרדת

 :, נחליםצויבל משה .ד
 ארגון וסדר.ומקנים  מצויןתיקי היישוב נראים 

 , בארות יצחק:ברמן בנימין .ה
קדם במועצה מאז קיום הועדה מוקד "רואה" במועצה אינו הת פרויקט

 בפרויקטבנוסף לא מובן היכן המשטרה/ מג"ב משתלבים  האחרונה.
כדאי לקיים פורומים בנושאי ביטחון שונים  נראה שהם מיותרים. -האבטחה

 לטובת קידום דברים.

 יוסי פרץ, כרם בן שמן: .ו
 החד"בים. פרויקט פרטים עלמבקש 

 :, שילתעפרון דב .ז
ישנה חשיבות רבה לבניית והצגת תפיסת הביטחון ויש לחזק ולתמוך את 

את  להעבירלטובת קידום ביטחון התושבים. תפקיד הועדה  הביטחוןמחלקת 
 המסר לראשי היישוב ולתושבים.
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 אבי בן משה, חדיד: .ח
את  תפיסת הביטחון כפי שהוצגה ע"י הקב"ט טובה וחיובית. צריך לבחון

יכולות הכספיות ע"י היישובים ע"מ שנוכל למנף את נושא האבטחה. כדאי 
שיתמכו ע"מ  ירלוואנטאלו עם מידע  םפרויקטי"להציף" את התושבים על 

 .בתהליך. בנוסף קיימת בעיית מיגון גדולה בקרב תושבי מושב חדיד

 סמנכ"ל בן ביטחון: .ט
ראה דוגמת שיטת  -כוח התרעת ניידת פיקוח של חברת בן בטחון הוא גדול

מציע לקיים דיון והצגת דברים על שיטת השמירה האבטחה ביישוב צור משה. 
 המבצעי. באשכולות ומוקד

 :ליאור נוח, מש"ק שיטור קהילתי במועצה .י
בשטח המועצה ומתבצעות  מסויםהפועלים זמן ישנם מס' חוליות גנבים 

 האזורהשיטור במועצה אני שם דגש על  כמש"ק  עצור אותם.פעולות ע"מ ל
 הצפוני אף שיוכו המרחבי לבסיס השרון.

 :רות כפר ש"רבשאול,  .יא
מול חברת השמירה כלקח מחברת השמירה יש להסדיר את נושא "הסיורית" 

 הקודמת.

 רב"ש שילת: .יב
מברך על עשיית מחלקת הביטחון מאז קיום הישיבה האחרונה ביעדים 

שרה ע"י כב"ה, הקמת צוותי כיבוי ביישובים וביצוע הכ -שהציבה לעצמה
יצירת תיקי יישוב מהודרים ומעודכנים ואף החלפת חברת שמירה ברמה 

 .בינונית

 , מפקד בסיס הפעלה בית עריף:יוסי אוחיון .יג
 לא ניתן לחדש תעודות מתנדבים בהוראת מפקד מג"ב.

ע"ב המתנדבים ויאמר לזכותה של מירית הוקמה יחידת אופניים משטרתית 
חסרים מתנדבים. כולם מוזמנים  חצרוני על השקעתה ותרומתה בעניין.

 להפנות מעוניינים אליי.
 אלירן, מפקד בסיס הפעלה לפיד: .יד

 כוח על הפעלת המתנדבים ע"י קורין.יישר 
 שמואל אלגלי, סייר הביטחון: .טו

כדאי לקיים ועדת ביטחון בקרב נציגי הועדה בלבד ע"מ לדון בנושאים ולקבל 
ישנם ביקורת כלפי גורם כלשהוא גורמי ביטחון החלטות להמשך. אם וכאשר 

 תשובותיספק חיצוניים, יעלה אותם אל ראש הועדה והוא מועצתיים או 
   הבאה.בועדה 

 עוזי, ראש ועדת הביטחון: .טז
היא זאת שתקבע את המדיניות כלפי תפיסת הביטחון כפי שהוצגה ע"י הקב"ט 

ציא לפועל תוכנית התהליכים ויש לחזק את מחלקת הביטחון ע"מ להו
 מדים בפנינו.מוסכמת וזהו אחד האתגרים שעו

לבחון האם הפעלת הניידות אכן יש להתחשב במרחב הגדול בשטחי המועצה ו
 יעילות באשכול יישובים. 

כספים אין ביכולתה של ועדת הביטחון לכפות על התושב השקעה ביש לזכור ש
 לטובת האבטחה.
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 שונים המסבירים פרויקטיםבאתר תוכלו לקבל מידע בנושאים כגון מקלוט, 
 .יהרלוואנטעל פעילות שונה. כל זאת ע"מ להציף את התושב במידע 

 מכאן והלאה עלינו לנהוג בסבלנות והדדיות בדיונים הללו .
 

 (:המועצה ט"קב, ביטון אלון) סיכום: .5
 .נויישר כוח למשתתפים במפגש ובייחוד למתנדבים שבינ

כל המשכיל לפנות למחלקת הביטחון ע"מ לקדם פרוייקטים ולקבל ייעוץ 
 ייעשה זאת ויקבל את מלוא צומת הלב והרצינות.

 ליישובים.  יופץוהחד"בים מידע לגבי שיטת האבטחה 
ונבחרה חברת השמירה "בן ביטחון",  מכרז האבטחה נעשה לשמירת קו התפר

היישוב שלו בשיטת כל המעוניין לשלב את  -החוזה עדיין נצור, כלומראך 
 האבטחה יפנה אל מחלקת הביטחון בצורה מסודרת.

בכל יישוב לצורך תקשורת תקינה ישנה חשיבות רבה לאיש קשר יחיד וקבוע 
 בין מחלקת הביטחון לבין היישוב.

 נציגי יישוב נחלים מוזמנים לשיחת תיאום ציפיות ע"מ ליישר את ההדורים.
הזמנות עבור חד"בים לתושבי היישוב, מוזמן לפנות אל כל המעוניין להגיש 

 "מפלסים".או מול החברה מחלקת הביטחון 
 ר ע"י חברת השמירה בן ביטחון.יתקיים פורום תפ 24/7/13-ב

 .ישנו תקציב למחלקת הביטחון ויש לנצלו בצורה מושכלת
לצורך במשרד הקב"ט פעמיים בשבוע  ביטחוןכל המעוניין להשתתף בפורום 

 מוזמן. -שקיפות והבהרת נושאים העומדים על הפרק
 יש לקבוע דיון בנושא הפעלת המתנדב מרגע גיוסו לכוח.

ולה ולהציג את עמדתם בצורה ראויה נדרשים לשתף פעמשתתפי הועדה 
 ומתאימה לפורום הנכבד.

 
 

 

 

 

 

                     

 בברכה,
 אלון ביטון            

 קב"ט המועצה 
 
 
 
 
 

 :העתקים
 ראש המועצה מר שמעון סוסן
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 אלימלך יוסי מר המועצה ל"מנכ
 מוניציפלי מר יובל לובטוןהאגף המנהל 

 
 
 

 :ועדת הביטחוןח נוכחות נספ
 נוכחות הישוב משפחה שם החבר מס"ד

 V שמן-כרם  בן עומסי יו"ר עוזי  1

 V מועצה ביטון קב"ט אלון 2

 X טירת יהודה יעקב אטיה  3

 X יהודה-טירת אלי חג'ג'  5

 V עריף-בית יוסף צביקה   6

 X גמזו סמי ישראל  7

 X אחיסמך יהודה מתוק 8

 V מושבשמן -בן ניסים עידן  9

 V שמן-כרם בן פרץ יוסי   10

 X ברקת אבירם ציון  11

 V חדיד אבי בן משה 12

 X מזור  דני פרל 13

 V מזור  גלבוע הלל 14

 X בארות יצחק ברמן בנימין  15

 X טרומן-כפר יורם מועלם 16

 V לפיד אורנים חיים אשכנזי 17

 V מזור גביש  ארז 18

 X נחלים לי-שי מפקדת 19

 X בן שמן רונן בר 20

 X רינתיה עופר יוזם 21

 V שילת עפרון דב 22

 V גבעת כח  אתי נהרי 23

 X כפר רות  אליהו עוז 24

 V נחלים וולמן אבי  25

 V ברקת יואב הלל 26

 V לפיד אורנים  נח ליאור  27

 V נחלים דרוקמן אילן  28

 V נחלים משה צויבל 29

 X גימזו הלל מוטי 30

 V אחיסמך אלגלי שמואל  31

 X גינתון פישלר גיא 32

 V בני עטרות מרגלית יאיר  33

 V בני עטרות אברהמי עודד  34

 V בני עטרות פרחי אביב  35

 V מש"ק שיטור נוח ליאור 36

 V מפקד ב' הפ'  אלירן 37

 V ' הפ'מפקד ב אוחיון יוסי 38

1.  
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