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 אבירם שהרבני: -יו"ר הוועדה –דברי פתיחה 

 אלון ועמוס הודיעו שלא יוכלו להגיע עקב נסיבות אישיות. שלום לכולם. מודה לכם על הגעתם.

 אני רוצה לברך את דורין שהצטרפה לוועדה חשוב שיהיה נציג גם של השומר החדש. 

חד מכם על שיתוף היום זו הישיבה האחרונה לפני סיום הקדנציה ואני רוצה קודם כל להודות לכל א

איר להודות לזוהר מהפעולה, הנכונות האחריות והמסירות שלכם למשימה, זה לא מובן מאליו. 

ועבד בשיתוף פעולה מלא עם הוועדה ולאחל לאלון אגם נת הקב"ט היוצא שעשה עבודה מצויי

 הצלחה.המון הקב"ט שנכנס 

אני רוצה לברך את שמעון ביטון, סא"ל עם כניסתו לתפקיד מפקד יקל"ר בנימינה גבעת עדה ואת 

 שלא נמצאת כאן היום על הצטרפותה ליקל"ר. שחר שפיראסגן 

 

של ת משטרה של גיל, סקירה אני רוצה לערוך סקירה על פעילות הועדה בקדנציה ולאחר מכן סקיר

 .תרגיל נוהל נעדרעל השומר החדש והתייחסות לדורין 

 

 נושאים לדיון:

 סקירה על פעילות הועדה 

 סקירה משטרה 

 סקירת השומר החדש 



 

 

 סקירת יקל"ר 

 תרגיל נוהל נעדר 

 

 אבירם שהרבני יו"ר הועדה: 

 סקירה על עבודת הועדה

יו"ר ועדת ביטחון. בתקופה הזו שמתי לנו למטרה להעלות את רמת ל התמניתי 2014החל משנת 

 שוב ואת תחושת הביטחון של התושבים.הביטחון והבטיחות ביי

 סקר צרכים ויצאנו לדרך.ערכנו 

דות החינוך במועצה ובקרב של ביטחון שוטף ומוכנות לחירום ביישוב, במוס הועדה עסקה בנושאים

 מוכים.סהתושבים, עובדת בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה וכוחות הביטחון ביישוב ובישובים 

דה משמעותית מתמשכת, לעיתים ישנן בתקופת הועדה רמת הפשיעה ועברות רכוש במגמת ירי

 לאורך התקופה אנחנו במגמת ירידה. בבחינה לפי שנים אךעליות נקודתיות 

  ראש זוארץ בתקופה זו התחזק שיתוף הפעולה עם המשטרה הודות לקשר בין פינקי

המועצה וסנ"צ אתי מאירסון מפקדת התחנה והקשר הזה ממשיך עכשיו עם רועי לוי מפקד 

  התחנה הנכנס ואיתי וייסברג ראש המועצה.

  לחשיפת התחומים השונים שהמשטרה  המשטרה בשיתוף עם יזמנו פעילות בבתי הספר

בין המשטרה לתושבים. גיל סימון השוטר הקהילתי  פועלת מתוך כוונה לחזק את הקשר

 פועל רבות לחיזוק הקשר עם הקהילה.

 המסייר ברחובות בשטחים ההיקפים  24/7רה על ידי הוספת סייר לילה תגברנו את השמי

 של המושבות.

  אפיון מערך מצלמות ביישוב וסימון השבילים המובילים ליישוב, חסימות צירים על מנת

 יני רכוש.ילמנוע כניסה של עבר

 הספורט וברחבי היישוב. תהתקנת דפיברילטורים בבתי הספר, אולמו 

  יזמנו התקנת תאורה בכניסה לבית ספר אשכולות על מנת שילדי החוגים יצאו בבטחה

 בשעות הערב.

 .רעו מספר יבמהלך התקופה א הכנו נוהל נעדר בשיתוף פעולה עם עופר ארבל וחברי הוועדה

 אירועי נעדרים ביישוב.

 .יזמנו ריענון וחידוש הציוד לחירום במושבות בשיתוף קב"ט המועצה 

 .רכשנו גנרטור חירום למועצה 

 .יזמנו הקמת חדר הפעלה למועצה בשגרה ובחירום 

 שרנו את המקלטים בהשקעה של מאות אלפי שקלים.הכ 

 .קיימנו תרגיל סימולציה לכל עובדי המועצה במתקן ברמלה 

  עמודים בתחנות אוטובוס התקנת חיזקנו את השיתוף פעולה עם רכבת ישראל ויזמנו

  .בשיתוף עם הנהלת הרכבת ברכבת



 

 

 ובחירום הודות לפעילותו המצויינת של זאב ברינר. הרחבנו את פעילות המתנדבים בשגרה 

 כיבוי אש כמתן מענה ראשוני עד שיגיעו כוחות ההצלה. רכשנו ציוד 

 עת שרפות ביישוב בתקופת השרפות בזיכרון יעקב ובחיפה. יש הפעלנו מערך מתנדבים למני

לציין את חוסנה של הקהילה שלנו שהתגייסה למבצע. תוך שלוש שעות מקריאה התנדבו 

 .מתנדבים 220

 צוות סע"ר נותן מענה ראשוני  צוות סע"ר יישובי כהערכות לאירוע קיצון בקהילה. נוהקמ

 בעת אירוע של רעידת אדמה או כל אירוע קיצון אחר.

 .קיימנו הדרכות לעזרה ראשונה לתושבים ולצוות סע"ר 

 מערכת התראה בבתי הספר לפני רעידת אדמה. התקנת 

  כיום במסגרת ועדת הביטחון . הקמתי את סיירות ההורים בבנימינה וגבעת עדה 2011בשנת

יאיר רכז ואני רוצה להודות לסיירת הורים בבנימינה וגבעת עדה  אנו מחזקים את פעילות

מאז שסיירת הורים פועלת  הנוער שמרכז את פעילות סיירת הורים ביד רמה, תודה רבה.

 נים הציבוריים בטוחים יותר והנוער שלנו מוגן יותר.ביישוב הג

  ,נער הועדה מעודדת ומקדמת יוזמות של תושבים בנושאי ביטחון, בשנה שעברה עומר גלם

לבתי הספר בנושא  פעילותתושבים. דורון רמתי יזם  80דרכות מד"א ל יזם ה תושב המקום

 יישר כח וכל הכבוד. בטיחות.

 .הועדה פועלת בשיתוף המועצה בתמיכה באירועים קהילתיים 

 לחיזוק הקשר בין התושבים והמשטרה. יבור עם המשטרהבמסגרת הועדה ערכנו מפגשי צ 

 .יזמנו הרצאות וסרטים בנושאי ביטחון, חינוך וקהילה 

  עם מכבי אש להקים צוות צופי אש מתוך הנוער על מנת לחזק את  פועלת בשיתוףהועדה

 מערך הביטחון ביישוב.

 רך רחפנים שישמש את המועצה במקרה הצורך.הועדה פועלת לקדם מע 

 

, לביסוס בעלת ערך מוסף למועצהו חיונית מאוד ועדהשל בנימינה גבעת עדה היא ועדת הביטחון 

. הועדה היא ועדה ממליצה ועובדת בשיתוף עם ראש הביטחון היישובי וחיזוק תחושת הביטחון

 .המועצה

 

 
  :סקירת משטרה -גיל סימון, שוטר קהילתי 

 
 

עילות גלויה וסמויה, לעיתים ישנם מבצעים מיוחדים ביישוב שהמשטרה המשטרה פועלת ביישוב בפ
 מתמקדת בפעילות נגד עברות רכוש, עברות תנועה, הפגנת נוכחות. 

 . 2014נתפסה חולית גנבים מקלקיליה, בסה"כ חלה ירידה משמעותית החל משנת  לאחרונה
את תחושת הביטחון אך אם בוחנים את הפעילות על פני כל  ש לעיתים גלים של פריצות שמערעריםי

 השנה ביחס לשנה קודמת ישנה מגמת ירידה.
רו ההתפרצויות הן במרבית המקרים התפרצויות מזדמנות, לא מתוכננות, כאלה שאנשים השאי

 נכנס. במקרה חלון או דלת פתוחים וגנב שעבר



 

 

 .ות רכוש כמעט ולא קיימתרבפשיעה מקומית של ע
מלא עם המתנדבים  יש שיתוף פעולהי אבוקדו נבהיו תפיסות של גלאחרונה  –לגבי גניבות חקלאיות 

 של זאב ברינר.
המשטרה מפגינה נוכחות בתחנות האוטובוס ברכבת בשעות העומס על מנת להוריד לחץ ולהשליט 

 סדר.
לה בגנים הציבוריים על מנת לשמור על הנוער ולבצע לקראת הקיץ ישנה פעילות של מבצעי לי

 פעולות מניעה.
 בני נוער. 16שטרה יזמה פעילות עם המ

יהיה יום פתוח  משטרה, מד"א, כב"א, תתקיים פעילות של כוחות הביטחון, 26.7.18בתאריך 
 שטרה.בליווי תזמורת המ לילדים ביד לבנים

טיולים הדרכות והרצאות על  םבספטמבר תחל פעילות בבית הילדים עם נוער בסיכון הכוללת סיורי
כל מי שמצטרף לתכנית נכנס בסוף התקופה להתנדב  מנת להוציא אותם ממעגל הפשיעה והסיכון.

 במשטרה.
 

 יקל"רמפקד  –שמעון ביטון, רב סרן 
 

היקל"ר היא יחידת קישור לרשות המקומית ופועלת בשגרה והחירום ומתאמת בין הצבא, פיקוד 
העורף והתושבים. מפקד היקל"ר הוא יד ימינו של ראש המועצה בחירום והוא נותן לו תמונת מצב 

 ומענה לצרכים.
 ., מילואימניקיםיקל"ר אנחנו ארבעה אנשיםב

 ימונים שנתית הכוללת אימון חילוץ באתר הרס,להרחיב את צוות סע"ר ולבצע תכנית א שאני מבק
 , הרצאות והדרכות.עזרה ראשונה

 יתקיים כנס רענון לרעידות אדמה, הכנס מיועד למנכ"ל ולקב"ט. 19.7.2018בתאריך 
 
 

 מתנדבים:מערך  –זאב ברינר 
 

 מצטרף לבקשת שמעון לבצע אימון צוות סע"ר.
 מבקש מכשיר קשר מהמשטרה לטובת סיורים בגבעת עדה.

נוהל מסודר ואחת לכמה זמן יש לנו תזכורת, אני מבקש לבצע תרגיל מתודי עם תבנו כ –נוהל נעדר 
 כל הצוות הרלוונטי לקראת אמצע אוגוסט.

 ענון לעזרה ראשונה למתנדבים ובכלל לתושבים.ימבקש ר
 

 החדש:השומר  –דורין לפר 
 

לתת מענה לגניבות החקלאיות של פירות שהוא תחת פיקודו של השומר החדש, הקמנו מיזם חברתי 
השומר החדש נותן מענה לשמירה מגניבות בקר, המיזם הזה נותן מענה  אלטשולר. משק לפר ומשק

 מגניבה של פירות.
על בסיס רכבים  24:00עד שעה  19:00פעמים בחודש משעה  16מתנדבים המסיירים כ  93יש לנו 

 נוכחות.פרטיים מתוך כוונה להפגין 
 לפני יציאה מתקיים תדרוך על הנקודות החמות לפי פירות העונה.

 קצרה ומצטרף לשורות השומר החדש.כל מתנדב עובר הכשרה 
 אנחנו עובדים עם תוכנת מפריקה שממפה את החלקות השונות ביישוב.

 הפעילות שלנו מבוססת על הרתעה.
 יש לי בקשה מהמשטרה או מהמועצה לסייע במתן פנסים, טאבלטים, רכבי מועצה שפנויים בערבים.

 
שלכם יעברו הכשרה במשמר האזרחי והם יוכלו לקבל סמכויות אני מציע שהמתנדבים  גיל סימון:

 וצ'קלקות משטרה.
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