
1 

 

 מחלקת ביטחון ושע"ח

 א"תשע אלול ו"ט

14/9/11 

79539 

 

 13/9/11סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 

 

  –קב"ט, איתן בליימן  –יו"ר הועדה, איציק עוז  –ראש המועצה, שימי אלב"ז  –: גיל ליבנה נוכחים

 .הרוש ועליזה לוי אבימפקד יח' הגי'פים,  –מפקד משא"ז שהם, רונן פרידמן            

 

 שימי אלבז:

 תוכנית אבטחה יישובית. להכיןמבקש  2012לקראת תקציב 

 

 גיל ליבנה:

ממליץ לקחת חברה שתבחן את פעולות האבטחה במוסדות ציבור, חינוך וכד' ותגיש סקר סיכונים 

 וניתוח בעיות.

 : 2012הנחת העבודה לשנת 

לא בטוח כי  ,ם. עם זאתיתכן  אגרת השמירה תבוטל. הוחלט במועצה על עדכון הארנונה בהתא

 העדכון יאושר.

 יש להתכונן למספר תרחישים:

 יש אגרת שמירה מתקציב הכנסות היטל שמירה. .1

 יש אגרת שמירה מתקציב ארנונה. .2

 אין אגרה. .3

 לאור האמור לעיל, יש לתעדף פעולות הממומנות ע"י אגרת השמירה.

 

 :שימי אלבז

 ם הביטחון .ממליץ ל"שחרר" יותר תקציב לפעולות נוספות בתחו

 

 רונן פרידמן:

פים שונים גדהיינו העברת תקציבים מאמציע לבדוק את תקציב הביטחון אל מול תקציב הרשות 

 לטובת הביטחון.

 יש לשמר את רמת הביטחון כשרות לתושב.

 

 איציק עוז: 

 אל מול תקופה מקבילה אשתקד. 2011הציג את עבירות הפע"ר בשנת 

 יש לחשוב על מועד אחר מהמקובל. –רך המילואים והמתנדבים העלה את נושא יום ההוקרה למע

 

 אבי הרוש: 

 מבקש להציג את פעולות המשא"ז בישיבה הבאה.

 

 רונן פרידמן:

 הציג את פעולות יח' הגי'פים והיערכות לאירועי ספטמבר, חגי תשרי ופעילות פע"ר:

על ההיערכות, מודיעין, תרחישים והערכת מצב ע"י אבי ישיבת חירום של היחידה. עדכון  6.9 -

 איש(. 46מפקד נקודת שהם )השתתפו  –מולר 

 שינוי תוכן הפעילות עקב אירועי גניבות רכב. -

 הרמת כוסית ועדכונים שוטפים. 23.9 -
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הודעה על העלאת רמת הכוננות של היחידה. המשמעות: תגובה מיידית לכל פנייה, עדיפות  -

 וזמינות.

 .1.10.11-31.1.12וכנית עבודה לתקופה: הכנת ת -

 נוסף. M16צ'קלקות, ביגוד, : בדיקת ציוד קיים והצטיידות נוספת -

 השלמת פג תוקף מטווח לכל חברי היחידה. -

 אימון מחסומים. -

 עדכון ותדרוך ראשי צוותים לפני כל יציאה לפעילות. -

 בדיקה ושימור הקשר עם משטרת לוד, מרכז והניידת המשולבת. -

 תדירות הסיורים.הגברת  -

 פעמים בשבוע. 2-3היח' פועלת  -

 

 :איתן בליימן

 הציג היערכות משא"ז שהם.

 

 

 החלטות:

 

 לו"ז אחראי החלטה מס'

 3/2012 איציק בחינת חברה להגשת סקר סיכונים 1

 3/2012 שימי + איציק תעדוף פעילות אגרת שמירה 2

 13/12/2011 אבי מולר הצגת פעולות ותקציב משא"ז 3

 

 

 רשם: איציק עוז

 

 

 העתק: 

 גיל ליבנה, ראש המועצה -

 שי אברהמי, מנכ"ל -

 חברי ועדת ביטחון -

 תיק ועדה -


