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 12.4.21פרוטוקול ועדת אכיפה 

 

 נוכחים:

 יוסי אלימלך, יו"ר הוועדה, מנכ"ל המועצה

 אסף אילוז, קב"ט המועצה

 ליאור נוח, שיטור קהילתי

 דניאל קנדלר, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

 פרויקטים הרשות לביטחון קהילתידוד, רכז -דור בן

 

 חסר: אשר תם, מנהל רשות ההחניה והפיקוח

 

 על סדר היום:

 אכיפת חוקי התנועה בכבישי המושבים: רכיבה פרועה, טרקטורונים, חגורות וכו'. .1
 זה"ב: פעילות בקהילה ובבתי הספר. .2
 פרויקטים בתחום הנוער: מיל"ה, נוער מג"ב .3
 לקראת הקיץ: מניעה ואכיפה. .4

 

 פרוטוקול:

לאחרונה התבצע מבצע אכיפה  משולב בתחום התנועה והרכיבה הפרועה באשכול הצפוניץ  .1

 הורדות.   6דוחות ובוצעו  27חולקו 

 

נבנתה תכנית עבודה של מטה בטיחות בדרכים )רלב"ד( שכוללת התייחסות לנהיגה זהירה  .2

חה, מניעת רכיבה )כולל חגורות(, שילוט "האט", הכשרת נהגי הסעות ותכנית הסעה בטו

 פרועה על טרקטורונים. 

 

שיתוף פעולה של השיטור הקהילתי, בית ספר נחשון ורב"ק הביא לבניית כיתת מג"ב בבית  .3

 ספר נחשון / קידום נוער, כיתה שתהווה "מיל"ה משודרג". 

 

נוער מג"ב חוזר לפעול בקרוב, שיתוף פעולה בין השיטור הקהילתי, רב"ק ומחלקת הנוער  .4

 יוצאים לדרך בגיוס. מתכללת את התכנית בתיכון לילך אריאלי מדריכת מוגנות.  –מעגלים 

 

פרויקט ביטחון אישי לגיל השלישי: שת"פ שיטור קהילתי,  רווחה ורב"'ק: הרצאות במועדוני  .5

ותיקים בנושא ביטחון אישי, עוקץ זקנים וכו'. יוצא לדרך בקרוב ולקראת הקיץ. יוסי אלימלך 

 טובוס במושבים בהם אין מועדון ותיקים. מבקש שת"פ עם האו

 

 לקראת תופעות הקיץ: .6

ל"ג בעומר: תגבור סיורים של שיטור, פיקוח וביטחון. לסיורים יצטרף צוות רב"ק ויחולקו  -
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 בקבוקים ממותגים עם דפי הסברה לביטחון וסכנות ל"ג בעומר. יש לעדכן את אשר תם. 

צופים עלייה בתופעות והקצנתן: אלכוהול, ונדליזם, שוטטות וכו'. מענים שאנחנו  רב"ק -

 נותנים: 

 א. תכניות מניעה במושבים 

 ב. הסברה באמצעות מיתוג וסרטון לנוער וסרטון להורים.

 ג. הכנה לקיץ להורים + הכנה לקיץ לנוער באמצעות הרצאות וסדנאות 

 אמני נוערד. כנס בשיתוף מעגלים לרכזי קהילה ונ

 ה. השתלמויות לעובדי נוער לקראת הקיץ. 

 

עבירות פע"ר: יש עלייה בפריצות ועבירות, בעקבות הקורונה ותחילת הרמאדן. מתבצעת  .7

 אכיפה והגברת סיורים, מתבצעת הסברה. 

 

 החלטות:

 תכנית עבודה למטה הבטיחות בדרכים )רלב"ד( אושרה ותוגש לאישור משרד התחבורה. .1
 קבוקים בל"ג בעומר על ידי פקחים, סיירים, שיטור בשיתוף צוות רב"ק.תתבצע חלוקת ב .2
 ייתלו שמשוניות זה"ב בכניסה לגנים ויחולקו עלוני הסברה באמצעות מתנדבי  מג"ב .3
 טירת יהודה. –ברקת  -יתקיים יום זה"ב בקהילה במשולש גבעת כוח .4

 

 

 

 

 

 

 כתבה: דניאל קנדלר

 


