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ישיבת ועדת בטחון מתאריך 1121121.11
נוכחים:
מר חיים בן דוד ,מנהל האגף למנהלה רכש ובטחון
מר יאיר אברהם ,מנהל מחלקת בטחון
מר ששון סיידוף ,יו"ר ועדת בטחון
מר יוסף באטוט ,חבר ועדת בטחון
מר אברהם סנעטי ,חבר ועדת בטחון
מר רחמים כורש ,חבר ועדת בטחון
פקד רונן בן דוד ,קצין רישוי אבטחה
רפ"ק מיקי לחיאני ,סמג"ד יהודה
חיים בן דוד:
ביום רביעי  02.20.22בשעה  0::2יגיע אלוף פיקוד העורף לביקור במטה יהודה.
בחודש נובמבר התקיים כנס ועדים בנושא בטחון ,ניסינו להעביר את נושא הצ"חי לא הייתה
היענות של הועדים.
מיקי לחיאני:
לקראת חנוכה יש לא מעט התראות על מפגעים ,בנוסף יש התראות כלליות על ירי באיו"ש.
כיתות כוננות – אנחנו עדיין מנסים לגייס ,אנחנו עושים הכשרה ,אימון ,חלוקת נשק ,אך
לצערנו זה לא תופס תאוצה כמו שאנחנו רוצים.
גיוס מתמידים – אנחנו נמצאים בתקופה בה גיוס והכשרה צובר תאוצה.
שמירת לילה בישובים – יש הרבה תקלות עם חברת האבטחה.
אברהם סנעטי:
הבעיות בשמירת הלילה נובעות מהשכר הנמוך שמשלמות חברות האבטחה לשומרים.
יאיר אברהם:
בנושא השמירה אנחנו מחויבים במכרזים ,חברת גלשן זכתה עד היום לא היו בעיות איתם,
התקלות שרואים חוזרות על עצמם בשני ישובים בלבד בבר גיורא ועמינדב .התעריף לשעת
עבודה הוא מאוד נמוך ומכאן הבעיה.
ברוב הישובים יש תקן אחד למעט מבוא ביתר ,נחושה ורוגלית התקן  272שעות חודשיות5 ,
ימים בשבוע בימים א' – ה' ,בשאר הימים הישוב משלים את השמירה.
מיקי לחיאני:
בשני הישובים הבעייתים מה שניסינו לעשות לא צלח עדיין ,בסיס הפעלה שריגים ,אנחנו
בסיום העבודות שיסתיים נערוך טקס פתיחה.
בתאריך  :2.22.22התקיימה מסיבה למתנדבים ,רב"שים ושוטרים ואני רוצה לומר תודה
לכל מי שנתן יד להצלחת האירוע.
 0רב"שים נחושה וצפרירים הם לקראת סיום תפקידים הם אנשים מאוד משמעותיים וצריך
למצוא להם מחליפים.
צור הדסה – אנחנו נמצאים כל בוקר כדי לשפר תחושת הבטחון לתושבים אך הישוב פרוץ
ומשם נכנסים שב"חים ,שבוע שעבר נמצאו  02שב"חים.
ברמת בית שמש נתפסו  :2שב"חים ,רמת בית שמש הופכת לאתר בניה ולכן משם מגיעים
בשב"חים .התושבים מעסיקים שב"חים ואחר כך זה חוזר אלינו כבומרנג.

ששון סיידוף:
אין לכם פתרון קבוע לשב"חים.
מיקי לחיאני:
כל יום בין השעות  5::2-22:22בבוקר יש כוח שמטפל בזה.
רונן בן דוד:
אני מעביר ליאיר לקט שבועי של אירועים מחפשים לחטוף חייל או איש בטחון.
אנחנו נרתמים למבצעים השונים ,הולכים להרחיב את הרמה עד צומת האלה .בית ספר
לביא הגשנו בקשה ואושר.
נתיב הל"ה – עמדת השומר לו נמצאת במקום ולא שולטת על שני הגנים ,הגננות פותחות
את שערים כתבנו להם והם לא מתייחסים ,הנחתי את השומר לסגור את הגנים .מאבטח של
נתיב הל"ה היה שומר גם בלילה אני לא אסכים לזאת עבירות פע"ר – בסה"כ יש ירידה של
 02%בישובים ביחס לשנה שעברה.
אירועי חנוכה :מבקש לבדוק שאין אירועים מסוכנים עם אש ואם יש לתאם מול הגורמים.
יאיר אברהם:
בנושא צור הדסה ,אושר ביצוע עבודות של מרכיבי בטחון .אלוף פיקוד העורף – הכנתי
מצגת לביקור אנחנו רוצים להעלות חוסר במרכיבי בטחון ,בעיות במערכת הכריזה בטל
שחר וגבעת ישעיהו שאנחנו לא מצליחים לפתור.
חיים בן דוד:
הביקור שלו הוא קצר ולכן צריך למקד את הדברים החשובים.
אברהם סנעטי:
כל גוף במדינת ישראל מחפש להפיל את האחריות על גוף אחר ,צריך להעלות את כל
הבעיות של מטה יהודה .כשיהיה ירי טילים אנחנו נהיה בבעיה אין לא מענה למצב כזה.
בטל שחר הישוב השקיע כ –  722אש"ח ויש תוצאות להשקעה.
יאיר אברהם:
בנושא היערכות חורף הוזמנו לכנס במשטרה פעם ראשונה נעשה כנס רציני הביאו נציגי
מע"ש ובוצעה חלוקה של תחומי אחריות.
מירס – לפני שבועיים שדרגנו את מכשירי המירס ,עשינו סדר וישרנו קו .בישובים שיש
רב"שים חילקנו להם מכשיר מירס ובישובים שאין המכשירים נשארו אצלנו ויחולקו בשעת
חירום לישובים.
חיים בן דוד:
הקמת מוקד – סיימנו את השדרוג .אנחנו רוצים לעשות ממשק עם המרכזיה זה מכרז בנפרד.
היטל שמירה – לצערי לא הרבה ישובים נכנסו לחוק השמירה יש רק  22ישובים שלקחו את
חוק השמירה.
תוכנית אסטרטגית לבטחון – הוצגה תוכנית ,אך כאשר רוצים לתת פתרון מעשי זה מצריך
כוח אדם נוסף ,דיברנו על  4סיירים אחד לכל אזור ,חיבור כל המערכות במוסדות החינוך
למוקד המועצה .אנחנו ניסע לביקור במטה אשר לראות איך זה עובד שם ,מי שמעוניין
להשתתף מוזמן.
הקמת מפקדות – בשריגים הוקמה המפקדה ,קיימות מפקדות בצלפון ,צובה ,צור הדסה,
אפשר לעבוד משם אך הבעיה העיקרית שאין מיגון מפני טילים.
רונן בן דוד:
אני חוזר כבר הרבה זמן על עניין חניון המועצה ,החניון פועל ללא רשיון ובמקום נמצאים
אוטובוסים אשר מסיעים ילדים .אבקש להסדיר את עניין רשיון העסק לחניון.

ששון סיידוף:
אני שמח שבשנה האחרונה הקשר עם כוחות הבטחון משטרה ומג"ב השתפר ועובדים יחד
בשיתוף פעולה.
אנחנו חברי ועדת הבטחון צריכים לעזור במה שאפשר לעובדי המועצה אנו ניקח זאת כיעד
לשנת .0220
תודה לכוחות הבטחון הנוכחות שלכם בשטח עושה טוב לתושבים ,אך זה לא מספיק צריך
יותר.

רשמה רוית אליהו

