סיכום ישיבת ועדת ביטחון 12/6/2019
משתתפים:
יובל ארד – ראש המועצה
אביבה מנצור – ס .ראש המועצה
ינון ברעד
נתי פרלמן
חברי וועדת ביטחון
נתי מעדכן :



שבקרוב יהיה ביקור של אלוף פיקוד העורף – תמיר ידעי .
יציאה למכרז לשדרוג כל המרה"פ – חדש לגמרי בתקציב משרד הפנים לפי תוכנית שלנו
ע"י רפרנט שלהם .

ינון :מהנעשה בחודשיים וחצי האחרונים:


יובל העלה בקשה/רעיון/דרישה לשער חירום – בשער המשאבות למטה ביציאה מצור
יגאל שער קונזולי צהוב  ,יש תב"ר בהליכים סופיים לאישור  .בשער יוכלו לעבור רכבים
שירשמו באפליקציה כדי להקל יציאה בשגרה בין השעות  06:00-09:00בבוקר ובשעות
חירום .מי שירשם יקבל הודעה שהשער פתוח  ,השער יגובה במצלמה ויהיה בשליטה
מרחוק של המוקד.

מאיר בן ישי מבקש להתייעץ איתו לגבי השער – הוא עוסק בשערים כאלו .
יובל מעדכן שהישוב צופים לא אוהבים את רעיון פתיחת השער הקונזולי שלנו ,נתיבי ישראל
קיבלו פניה מהישוב צופים ודחו אותה.
ינון 2 :מכרזים שיצאו עכשיו:


שיקום דרך לדרך האגוז עד לחיבור עם משאבות בית-אל בתיאום עם צור נתן – עושים
שער אדום שצור נתן יוכלו לקבל מפתח ולהכנס לפרדס שלהם מתוך הישוב ,יסלל אספלט
גרוס – זמן נסיעה של כדקה וחצי  1.200ק"מ אומדן של כ 200,000-אש"ח



גידור בוגנביליות צמוד דרך עם פתחים ואמצעי טכנולוגיות  ,ישנה כמה בעיות בנושא
הצמחיה שנמצאות בטיפול האגרונום שלנו וקק"ל.



פרוייקט נוסף :פרוייקט החלפת תאורה לתאורת לד  ,מחכים לאישור התב"ר



מכרז להוספת מצלמות נוספות בישוב (חברת "אפקון" זכתה במכרז)  480,000אש"ח
אושר לשלב הראשון כולל הוספת שרת במועצה .עד היום הותקנו  70מצלמות ויתווספו
עוד  20מצלמות ,בהפרש שנשאר יש תוכנית להוסיף מצלמות נוספות.
למבקר המועצה ישנן דרישות ואנו נעמוד בהם.

יובל:
גובשה תוכנית להסדרי תנועה זמניים בהרחבה .ב 26/7/19-אמורה להיכנס המשפחה
הראשונה .
נתי:
עד היום מבחינה ביטחונית הכל עובר חלק בהרחבה בנושא הפועלים ומקווה שזה ימשך
כך.
יובל:





היו לנו  12אירועים מתחילת השנה לעומת כ 60-אירועים בשנה שעברה
התחלף מפקד משטרת "קדמה" כרגע יש לו מ"מ – הסגן שלו.
גובשה תוכנית להתמודדות עם אלימות וסמים עם מח' רווחה שפיתחו תכנית
להפעלות קיץ לבני הנוער  ,קורסים והרצאות .
התנגדות הרחבת מעבר איל – התקיימה פגישה עם ראש רשות המעברים

