
 

 

 

 ב"תשע תמוז ח"כ
 2012 יולי 18

 149131: סימוכין

 

 24/6/12 מיום ביטחון ועדת ישיבת סיכום

 רונן, בליימן איתן, ברקוביץ גרשון, הרוש אבי, עוז קאיצי, הועדה ר"יו – אלבז שימי: משתתפים
 המשטרה' נק מפקד -עמיר איציק, אדרי קובי,פרידמן

 .בשהם החדש המשטרה נקודת כמפקד בתפקידו עמיר לאיציק הצלחה מאחל: שימי

 ירידה מגמה שינוי יש – האחרונים בחודשיים שהושקע המאמץ על הכוחות לכל להודות יש
 .ר"הפע בעבירות

 .המצב לשמר יש, ר"הפע בעבירות %68 של ירידה ישנה: עמיר יציקא

 גם) פרטים רישום נעשה חים"שב בתפיסת לדוגמא כמו הננקטות הרתעה פעולות מספר ישנם
 פעולות, מהמטווחים שמגיעים כוחות של כניסה, בישוב רגליים סיורים ישנם(, כחולות ז"ת לבעלי
 .מסר עבירותומ  להרתעה בשטח לנוכחות גורמות כאלה

 במבצע גם השתתפו, מולנו שעובדת משולבת ניידת פועלת שלנו בגזרה מודיעין בחבל כן כמו
 .האחרון

 
 .מחסום עוקף 444-מ שביל ישנו גינדי עבודות בעקבות, הצפוני בשער בעיה מעלה: קובי

 .444-מ דרך הכשירו שם שעובדים מכיוון, בעיה אכן זאת: עוז איציק

 .העבודה יום בסוף אותו לסגור אותם לחייב יש, למתחם בכניסה שבור ברזל שער יש: רונן

 במקום סיור לבצע יש, קשיחה בגדר האזור את לגדר צריך ובניה תכנון חוקי י"עפ: איציק

 .דגש שם לתת יש, במקום שיושבים" טובים חברה" יש – במטמנה: קובי
 .המסחרי במרכז הניקיון צוות את לבדוק מבקש כן כמו

 
 .ויבדקו עמיר לאיציק פרטים נעביר, אשטרום חברת של פרטית בבעלות המרכז: עוז איציק

, סכנה שמהווה באופן היובל גן – כרמל בואדי טרקטורונים נסיעת של בעיה מעלה: הרוש אבי
 .ואבק לרעש וגורמים משתוללים

 ךסמ על, לנקודה הפרטים והעברת הטרקטורונים צילום י"ע בבעיה הטיפול: עמיר איציק
 .משפט לבית ומזמנים תיק בונים הצילומים

 את יתן והוא הבעלים של יאתרו אופנוע/הטרקטורון של הצילום פי על קסדה חובש הנהג אם
 .ההסברים

 
 הנהגים את רק לצלם מבקש, עגלה להם אין, בעיה להם יש בשהם טרקטורונים בעלי: רונן

 .גורף באופן כולם את ולא המשתוללים

 



 

 

 

 .כמוסכם 22:00 בשעה המים מובל לסגירת ההנחיה את מחדד: שימי

 :המתנדבים נושא את מעלה
 כל את להחזיר מנת על בנושא בפרסום נצא, בישוב המתנדבים מערך את לשקם המטרה

 .חדשים מתנדבים ולגייס שהיו המתנדבים
 תושבים של פניות הרבה יש, התושבים לכל פתוח מפגש – חמניות בשכונת השכונה משמר פיילוט

 .להתנדב המעוניינים
 

 .רישום, הדרכה, פ"ר העדר – מזורז קורס על מדובר, מאוד אפקטיבי השכונה משמר: עמיר איציק
 .שוטר סמכויות – השוטף הביטחון בתחום
 .מפגשים/הועדים דרך מיילים/לבתים בפליירים דוברות להוציא עומדים

 לירידה שתביא בשטח נוכחות תורגש, הפעילות את יעצים – שיוקמו שכונה משמרי שיותר כמה
 .בפשיעה

 .שלהם השכונה ועל בתיהם על לשמור אינטרס יש השכונה במשמר למתנדבים
 

 :עיקריות משימות 2 קיבל המתנדבים על האחראי נר בן אמיר המוגנות רכז

 השכונה משמר פיילוט .1

, יםניווט משלבים – אישית מחויבות דרך נוער מפקדת ליצור הוא הרעיון – נוער מפקדת .2
 .הכשרה וגם כיף גם – מידע איסוף

 
 .שוטף סיוע למטרת אליהם פניה נעשתה, הישוב תושבי שוטרים 74 ישנם בשהם

 .ומטה ל"מנכ מרמת – אישית כדוגמא במשולבת משמרות יתנו מועצה עובדי בנוסף

 רגל להולכי הנהגים של הכבוד חוסר נושא את מעלה הקיץ לחופשת היציאה לקראת: עוז איציק
 .כך בשל נגרמות התאונות רוב, החצייה במעבר וציםהח
 .בנושא ואכיפה בהסבר לצאת יש

 
 ל"הנ הנושא את אוכפת לא המשטרה: עמיר איציק

 
 .מימין אותו ועוקפים רגל להולך חציה במעבר עוצר לפעמים, לעצירה מודעות אין: רונן

 
 המשמר מתנדבי חלק וב לקחו אשר בשהם שהתקיים החילוץ לקורס בנוגע מעדכן: עוז איציק

 מרותקים המתנדבים, החילוץ בתחום יכולת למועצה הקנה הקורס, המועצה ועובדי האזרחי
 בציוד להשקיע הולכת המועצה אדמה רעידת מתרחיש כחלק, הנושא לטובת ח"בשע למועצה

 .לתיכון ח"בשע ההפעלה מרכז העתקת, והצלה חילוץ ציוד רכישת – ח"לשע
 .לעצמנו לדאוג עלינו, עליו להסתמך אחד אף פה יהיה לא ח"בשע – המוצא הנחת

 
 ורעננה חדשה רוח של תחושה יש, בעשייה עוז איציק של ושותף ביטחון ועדת של בכובע: רונן

 .בשטח ניכר וזה נהדרת אוירה, סנכרון יש, בשטח השינוי את ומרגישים
 
 

 נקודת את שמחזיקים יםהדבר אלו הקהילה עם והחיבור התושבים שילוב– העיקרי המסר: איתן
 .הנכונה הנקודה את קלט עמיר שאיציק שמח, המשטרה

 
 
 



 

 

 
 

 :החלטות
 אחריות החלטה 
 סגירת לבחינת צפוני שער באזור סיור .1

 מחסום עוקף השביל
 עוז איציק

 עמיר איציק מסחרי מרכז נקיון צוות עובדי בדיקת .2
 בשעה מים המובל סגירת הנחית חידוד .3

22:00 
 עוז איציק

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :העתקים
 ביטחון ועדת
 ועדה תיק
 המועצה אתר

 


