תפוצת וועדת ביטחון כוכב יאיר צור יגאל

הנדון

 18דצמבר 2018

 :פרוטוקול דיון ישיבת וועדת ביטחון כוכב יאיר צור יגאל 18.12.18

 .1בתאריך  18דצמבר  2018נערכה ישיבתה הראשונה של וועדת הביטחון לאחר אישור חבריה
ע"י המועצה הנבחרת של כוכב יאיר צור יגאל.
 .2הישיבה נערכה בחדר הישיבות של מחלקת הביטחון ונכחו בה חברי הוועדה הר"מ :
 .2.1מאיר בן ישי – יו"ר הוועדה
 .2.2אביבה מנצור
 .2.3אריה לבנה – לייבו
 .2.4אודי לב-ער
 .2.5צחי אוסטרייכר
 .2.6ירון שטנדל
 .2.7מוטי טלמור
 .2.8חגי ברעם – נעדר מהישיבה עקב הימצאותו בחו"ל.
 .3כמו כן נכחו בישיבה גם הר"מ :
 .3.1נתי פרלמן – קב"ט היישוב
 .3.2יינון ברעד – רבש"צ היישוב
 .3.3כיבד בנוכחותו בפתיחת הישיבה הראשונה גם ראש המועצה  -יובל ארד
 .4הישיבה הוגדרה כישיבה פתיחה ,ובתחילתה סקר הקב"ט נתי את מהות אופיה של הוועדה
(וועדת חובה) את דרך תפקודה ,תדירות קיום ישיבותיה וחובת נוכחות חבריה וכן נוהל פרסום
החלטותיה.
.5

יו"ר הוועדה בן ישי הגדיר את נושאי הישיבה הראשונה לאחר סבב היכרות של חבריה :
 .5.1סקירת מצב הביטחון – ע"י נתי ויינון
 .5.2דיון ראשוני לגבי אופי המלצות הוועדה למועצה בהיבטים של נושאים ולו"ז בדגש על
תיעדוף נושאים לביצוע לאור בעיות הביטחון הקיימות וכל זאת על בסיס קיום של ישיבות
לפחות אחת לחודש.
 .5.3חלוקה חברי הוועדה לצוותי עבודה בנושאי הביטחון השונים : .גדר ביטחון בהיקף היישוב,
דרך עפר לאורך כל גדר היישוב ,התאורה הביטחונית ,מערכות טכנולוגיות – מצלמות,
חיישנים ורדאר.
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 .6ברכת ראש המועצה – יובל ארד
 .6.1יובל ברך את חברי הוועדה על התנדבותם.
 .6.2יובל הדגיש כי רואה את נושא ביטחון היישוב כנושא הנמצא בראש רשימת החשיבות
בפעילות המועצה.
 .6.3בכוונתו להיות נאמן למדיניותו כפי שהצהיר עליה במהלך הבחירות ולהעלות לאישור
המועצה הצעה לאשר תקציב של כמיליון  ₪לטובת בניית הגדר(.כאשר תושלם הגדר
ההיקפית של צור יגאל)
 .6.4יובל ציין כי רואה חשיבות רבה בהמלצות וועדת הביטחון לקידום נושאי הביטחון של היישוב
והמלצות אלו שתגובשנה לתוכנית ביטחון כוללת שתתורגמנה להצעות אופרטיביות לאחר
בדיקת היבטיה החוקיים והיכולות הכספיות למימושה .
 .6.5יובל ציין שיהיה מחויב לתוכנית ותפיסת הביטחון שתגובש ע"י חבריה והוסיף שהוא מאחל
הצלחה לפעילות חבריה.
 .6.6בסיום דבריו ציין יובל כי ה וא קבע מדיניות של פרסום נתוני האירועים ביישוב בתחילת כל
חודש (לגבי החודש שחלף) באמצעות המערכת הפרסומית היישובית.
.7

סקירת מצב הביטחון – נתי ויינון
 .7.1נתי ויינון סקרו את מצב הביטחון ביישוב ,תוך שימת דגש על אירועים פליליים בפריסה
גיאוגרפית בחתך חודשי ובריכוז שנתי כאשר ברמת העיקרון המגמה היא עליה ברמת
הפשיעה – פריצות ( ) 88 – 2018 , 71 – 2017 ,48 – 2016
 .7.2נתי ויינון פרטו את מרכיבי פעילותם בשיתוף עם המשטרה ומערך המתנדבים להתמודד
עם הפשיעה בדגש על פריצות וגניבות.
 .7.3נתי ויינון הציגו את תקציב הביטחון חלוקת משאביו והמלצות לשינוי.

 .8בסיכום הישיבה יו"ר הוועדה את הדברים הבאים:
 .9הועדה צריכה להציג בפני המועצה לקראת סוף ינואר את הנושאים הבאים


תפיסת ביטחון כוללת לישוב



המלצה על שיפור ושדרוג מצב הביטחון הקיים במספר מרכיבים כדלהלן:
 oהקמת גדר מסביב לישוב כולל תכנית אומדן עלויות ולוח זמנים.
 oשיפור והשלמה של הדרך העוקפת בדגש על הצד המערבי של כוכב יאיר
 oמתן תיעדוף לשיפור התאורה ההיקפית של הישוב
 oשיפור משמעותי במערך הטכנולוגיות בישוב
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 .10לצורך כך הוקמו צוותי פעולה מתוך וועדת הביטחון שיבצעו במהלך החודש הקרוב פעולות סיור תכנון
גיבוש תכנית תעדוף ואומדן כללי של כל נושא
.10.1

צוות ירון – מכלול נושאי התאורה הביטחונית בהיקף היישוב וברחובותיו.

.10.2

צוות לייבו אודי – מכלול נושאי הגדר והדרך הביטחונית בהיקף היישוב.

.10.3

צוות צחי וחגי – מכלול נושאי מערכות הטמ"ס (מצלמות) והרדאר.

.10.4

צוות בן ישי ונתי – מערך האבטחה – חברת האבטחה ,הסיורים והשער.

.10.5

צוות בן ישי ומוטי – עדכון ותיקוף תפיסת האבטחה היישובית

.10.6

כל צוות נדרש ללמוד את הסוגיה המקצועית על כל היבטיה ,תוך יצירת קשר עם הגורם

המקצועי המופקד עליה – בתיאום עם הקב"ט ,כאשר כל צוות נדרש עד לישיבה הקרובה
להציג את הממצאים על גבי מצגת (חמישה שקפים) ובה יתואר המצב הקיים  ,פערים
והמלצות לשינוי.
.10.7

הקב"ט נתי התבקש להצ יג (בעזרת מצגת) את תפיסת האבטחה היישובית הקיימת

כפי שגובשה ואושרה ע"י צה"ל ומשטרת ישראל
.10.8

בתאריך  28.12.18בשעה  08:30נקבע סיור שטח ראשוני לכל חברי וועדת הביטחון

יחד על הקב"ט בדגש על מיקום מערכות טכנולוגיות ,מערך האבטחה והגדר ההיקפית.
(יציאה באמצעות ג'יפים מרחבת החניה שליד מבנה המועצה)
.10.9

ברמת העיקרון סוכם כי ישיבת הוועדה תיערך אחת לחודש בכל יום שלישי האחרון

בכל חודש בשעה  19:0בחדר הישיבות של מחלקת הביטחון (אלא אם כן יוחלט אחרת)
והודעת זימון לישיבה יועבר לחברי הוועדה ע"י הקב"ט באמצעות הווטסאפ והמיילים
כשבועיים לפני מועד התכנסותה המתוכנן.

רושם הדברים
מוטי טלמור
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