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 41/3/62פרוטוקול ועדת בטחון מיום 

משתתפים: רונן פרידמן, איציק עוז, עזריאל בלומנקרנץ, דוד שלטון, אבי שטרית, איתן בליימן, 
 אלי סיגמן, ראלי לוי, עופר שובל, אסף גרונדמן, מתי ברוך, אלברט בן שטרית, אורן חכם.

 פריסת המצלמות ביישוב .6

 סקר את פריסת המצלמות ביישוב. אורן חכם מנהל המחשוב במועצה

 : מה התועלת של המערכת מבחינה ביטחונית?רונן

פריסה  –פריסת המצלמות נקבעה עפ"י סדרי עדיפויות של פרויקט עיר ללא אלימות : אורן
במוסדות חינוך, גינות ציבוריות , בנוסף הותקנו מצלמות במקומות המשרתים את הצרכים 

ניסות ויציאות ליישוב, לחלק מן המצלמות יכולת הפעלת אזעקה הביטחוניים של היישוב כגון כ
וכריזה וכמו כן המצלמות מקליטות את המתרחש והקלטות אלו נשמרות כחודש במידה ויש צורך 

 עתידי בצילומים. 

 : מציע להעתיק את מודל מוקד צופה לשהם על מנת להצדיק את הצבת המצלמות.אבי

 ו כצופים במצלמות.: מציע שהשומרים בשערים ישמשעופר

 : בתני השמירה נבנו כך שיוכלו לשמש כמוקד.רונן

 : מציע לערוך ביקור במוקד בלוד על מנת לראות כיצד המודל שלהם עובד.איציק
 מדגיש כי ההשקעה במצלמות נועדה בעיקר למשימות עירוניות ופחות למניעת גניבות רכבים.

 
להיכנס למוקד לצפייה במצלמות, יש לאפשר להם : כיום אין לסיירי המשולבת אפשרות רונן

 כניסה למוקד.

 המלצות לשיפור תחום הביטחון  .4

בעקבות הישיבה האחרונה התבקשו חברי הועדה להעלות רשימת המלצות לשיפור תחום הביטחון 
 להלן ההצעות:

 :רונן

 להחליף את מדי המאבטחים למדים עם לוגו בטחון 

  עובד מצטייןלתגמל את המאבטחים על ידי בחירת 

 ביצוע ביקורות על מאבטחי המחסום 

  לוודא עמידת מאבטחי המחסום מחוץ לביתן שמירה בעת המשמרת 

 אפשרות הפעלת המחסום מבחוץ בלבד 



 

 

 

 :עופר

 ממליץ להעביר את המוקד הצופה בשעות הלילה למחסום הדרומי 

 

 פעילות המחסומים .3

המחסומים, ההמלצה היא להגדיל את מכסת עדכן את חברי הועדה על שינוי שעות פעילות : רונן
ולא כפי שהיום, ההחלטה התקבלה פה  27:22ועד  00:22שעות הפעילות של המחסום מהשעה 

 אחד ע"י חברי הועדה.

 עבירות פע"ר .2

 : הציג את נתוני הפע"ר אל מול תקופה מקבילה אשתקד.רונן

    
פריצה  

 לדירה
פריצה 
 לעסק

גניבת 
 רכב

פריצה 
 לרכב

 3 4 1 6 2014 ינואר

  2013 8 1 4 0 

 2 3 1 8 2014 פברואר

  2013 3 0 3 2 
 

 :החלטות

 צפי לביצוע אחריות החלטה 

לאפשר כניסת סיירי השיטור למוקד בשעות  .0
 הלילה

 מידי רונן ואיציק

-00:22הגדלת מכסת שעות הפעילות במחסומים  .0
27:22 

 מידי רונן ואיציק

 שומרי לילה בשערים: .0

 קניית מדים עם לוגו בטחון .א

הפעלת השער בלחצן החיצוני ועמידה  .ב
 מחוץ לביתן

 בחירת מאבטח מצטיין חודשי ותגמולו .ג

 הגברת הביקורות בשערים .ד

 מידי איציק

 

 העתקים:
 חברי הועדה

 אתר המועצה
 תיק ועדת ביטחון


