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 מחלקת ביטחון ושע"ח

24/3/11 

77507 

 

 22/3/11סיכום ישיבת ועדת ביטחון מיום 
 

 מנכ"ל המועצה, איציק עוז , עזריאל בלומנקנץ, קובי אדרי,  –יו"ר, שי אברהמי  –נוכחים: שימי אלב"ז 

 גרשון ברקוביץ, אילן סוויסה, רונן פרידמן, איתן בליימן ואבי הרוש.            

 

 בי מולר, עליזה לוי.התנצלו: פקד א

 

 עדכונים

 

 שימי אלב"ז

 רואה בחומרה את אי הגעת נציג המשטרה למרות שהוזמן מראש.

יקבלו  ₪ 5000התקבל אישור לפרויקט עבודה מועדפת למאבטחים במחסומים. בונוס בסך  ציין כי

 לילות בשבוע(. 5לאחר עבודה רציפה במחסום )

 

 רונן פרידמן: 

פברואר. אין עליה משמעותית בניגוד לעלייה בעבירות  –"ר בשהם ינואר ת נתוני עבירות פעאר קס

 במושבים הסמוכים. 

לפריצות במשך היום. מבדיקות עולה כי  –קיימת מגמת שינוי בפריצה לבתים: מפריצות לילה 

 התושבים אינם נוקטים אמצעי זהירות ומניעה  נגד פריצות. 

 

 שי אברהמי:

 דרכים להתגוננות מפני פריצות.במתכונת של "חומר למחשבה"  דף לתושבמנחה את הקב"ט לנסח 

 )יצא כדף חלוקה בעיתון הקרוב לכל בית אב ויועלה לאתר המועצה(

 

 קובי אדרי:

 העלה את נושא בטיחות בדרכים בסמוך לכיכרות עקב היעדר מרחב ראייה בשל הצמחייה.

 

 עזריאל בלומנקרנץ:

אחראי גינון , יועץ תחבורה מרכזת ועדת תנועה ותמרור קיים סיור  בהשתתפות  20/3/11ביום א' 

 לרישום ליקויים . הליקויים הועברו למח' הגינון לפעולה מיידית.

 

 איציק עוז:

 .12/5/11תחילת עבודה: במבואות היישוב.  סקר סטאטוס מצלמות ומחסומים

 בים.המחסום הצפוני יהיה מחסום קל והבוכנות הטמונות  האדמה יפורקו בימים הקרו

 

 אבי הרוש: 

 העלה את נושא איכות כ"א המאייש את המחסומים. 

 

 איציק עוז: 

אישור פרויקט העבודה המועדפת במחסומים, מערך המחסומים החדש וביתן שמירה חדש ישפר את 

כמו כן ביקש כי במהלך המשמרת, מתנדבי משא"ז  יעברו  רמת כוח האדם והתפקוד המחסומים.

 הניתן למאבטחי המחסום.במחסומים ויסייעו ככל 
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 שימי אלבז:

 יש להיערך לקראת מבעוד מועד לקראת החופש הגדול.

בני נעור כרטיס כניסה לבריכה  8מציע לשלב את נוער משא"ז בסיורים בישוב וכבונוס לתת ל 

 לתקופת החופש בכפוף לקריטריונים פעילות הנוער.

 

 רונן פרידמן:

 מציע להקים יח' אופניים.

 והם ממתינים לבני נוער להפעלה.זוגות אופניים שהיו במשמר האזרחי  4לצורך זה שיפץ 

היחידה תהייה כפולה לשיטור הקהילתי בנהלים של מתנדבי משא"ז קרי: רישום מוקדם לפעילות 

 יומן מתנדבים. –בנקודת שהם 

 

 שימי אלבז:

 שעות הלילה.תושבי לוד בשהם ובמיוחד ב 2העלה את נושא איסוף גרוטאות ע"י 

 

 איציק עוז: 

 אין עבירה. –הנושא מוכר, הנהגים נבדקים ע"י השיטור הקהילתי באופן שוטף ובהיבט החוקי 

 יבדוק מול פקד אבי מולר דרכי פעולה אפשריות.

 

 קובי אדרי:

 פועלים זרים יושבים בכיכר ספרא בעיקר בשבת. מבקש שלא יווצר תקדים של "שוק עבדים " במקום.

 וס את המעסיקים.מציע לקנ

 

 איתן בליימן:

 אינה פועלת מול עובדים זרים בשבת.המשטרתית ) אחראית על עובדים זרים(  יח' עוז 

 

 שימי אלבז:

 מבקש לבדוק את הסוגיה בנוגע לסודנים.

והוא מיועד להקמת ביתן שמירה חדש במחסום הדרומי  2010עדכן כי נותר עודף תקציבי משנת 

 מחסום.ושיפור מערך המצלמות ב

 

 שי אברהמי:

 מעלה את נושא היעדר סיוע גורמי חוץ בשעת חירום .

 קוב ושיפור ציוד חדרי החמ"ל . 1המועצה נמצאת בהליך רכישה של אמצעים נוספים כגון מיכלי מים 

 לפעילות הנסמכת על כוחות מקומיים כולל המתנדבים. יש להיערך

 , מטרות ויעדים. 2011הציג את עיקרי תוכנית עיר ללא אלימות לשנת 

 

 רונן פרידמן:

מועד  נקבעטרם  מינהלייםמתנדבים נרשמו לקורס חילוץ מטעם פיקוד העורף אך מטעמים  50כ 

 פתיחת הקורס.

 מתנדבי יח' הג'יפים עוברים בימים אלו קורס לאיתור נעדרים .

 

 גרשון ברקוביץ:

ימים ופועלת לתגבור הכוחות עת רעידת אדמה, יתכן למספר מד"א נערך למצב של ניתוק אזורים ב

 המקומיים.
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 החלטות

 

 סטאטוס לו"ז אחריות החלטה מס' 

  מיידי איציק פרסום הצעות לעבודה מועדפת  1

 פרסום דף לתושב במתכונת דפי מידע 2

 בנושא דרכי התגוננות מפריצות

 בהפקה 15/4/11 איציק+ דגנית

 בעבודה 30/3/11 ץ תנועהעזריאל + תומר+ יוע תיקון ליקויי גינון בכיכרות 3

 

 

 

 רשם: עזריאל בלומנקרנץ

 

 ראש המועצה –גיל ליבנה  -תפוצה: 

 מנכ"ל –שי אברהמי  -           

 חברי הועדה -           

 אתר המועצה -           

 תיק ועדה     -           


