
 

 

  81/201 פרוטוקול וועדת הביטחון

 תמונת מצב והערכות ביטחון

במועצה המקומית  2018 מרץב 5, חתשע" אדרב י"ח , שנישנתקיימה ביום וועדת הביטחון פרוטוקול ישיבת 
 בבנימינה.

 : משתתפים
 יו"ר הועדה -, חבר המועצה נבחר ציבור – אבירם שהרבני

 קב"ט. -אלון אגם
 נציג ציבור –יובל חלמיש 

 רכז מתנדבים משמר השכונה –זאב ברינר 
 יו"ר הועדה החקלאית –עמוס וויל 

 
 אבירם שהרבני: -יו"ר הוועדה –דברי פתיחה 

 שלום לכולם. מודה לכם על הגעתם.
 מספר עדכונים

 אגם הקב"ט החליף את זוהר מאיר. לאחרונה היו מספר שינויים פרסונליים, אלון
 . גיל סימון השוטר הקהילתי החליף את יוני 

 שחר שפירא מצטרפת ליקל"ר בנימינה, היא לא יכלה להגיע כי היא בחו"ל.
 

 נושאים לדיון:

 עדכונים שוטפים 

  תרגול המועצה בסימולטור ברמלהעדכון 

 יחוד הצלהא 

 )צוות סע"ר )סיוע עזרה ראשוני 

 השומר החדש  

 צעדת בנימינה בפסח 

אני הייתי קב"ט בעריית חדרה, מכיר את התפקיד הרבה שנים. זוהר ביצע לי  – קב"ט המועצה – אלון אגם
 העברת תפקיד מסודרת ובצורה טובה מאוד.

המועצה ביצעה תרגיל רשויות בסימולטור ברמלה, בבסיס של פיקוד העורף. התרגיל   – תרגיל בסימולטור
 חשף את הפערים והציף את הדברים שצריך לשמר ואת הדברים שיש לשמר. 

 המועצה מתבססת על אנשים שעושים מספר תפקידים והתפיסה היא התבססות על מתנדבים בשעת חירום.

שעת חירום. כיום המועצה קיבלה החלטה לקדם שגרה ובהמתנדבים חשוב לתת מענה בנושא  – אבירם
 תפקיד של רכז מתנדבים לטובת הפעילות ההתנדבותית ביישוב.

מציע כהכנה לחירום לערוך מיפוי של עובדי מועצה שיתגברו מכלולים בשעת חירום, כמו כן  – יובל חלמיש
 לגייס אנשי מקצוע מהישוב שיכולים לתת מענה ולסייע בשעת חירום.

 לדוגמא בן אחראי על מחלקת לוגיסטיקה וההנדסה. – אלון

 שיבוץ אנשי מקצוע יכול לתת מענה. – יובל

צע תרגיל רשויות של פיקוד העורף, תהיינה שתי צפירות אחת בבוקר כשאנשים יתב 13-14/3בתאריך  – אלון
 . בתרגיל יהיה תרחיש של נפילת טיל ברכבת ובסוגוד בגבעת עדה.בעבודה  ואחת בערב כשאנשים בבית



 

 

עדכון לגבי אבטחת מוסדות חינוך, ההתקשרות עם חברת השמירה מסתיימת בסוף שנה ויוצאים למכרז 
יים כל שלוש שנים, החברה גם הביע את רצונה לסיים את ההתקשרות. המכרז יהיה דרך חדש. המכרז מתק

 משכ"ל.

במשרד החינוך ישנה אפשרות לממן החלפת אינטרקום בגנים. כיום יש הרבה תקלות עם  49על פי תקנה  
 האינטרקום וזו הזדמנות להחליף אותם במערכת מתקדמת יותר.

 מה העלויות של מהלך כזה? כמה עולה אינטרקום כזה? כמה משרד החינוך מממן? – אבירם שהרבני

 40%אינטרקום עם מצלמה. משרד החינוך מממן בין ₪,  3000 -ל 1500העלות של אינטרקום היא  בין  – אלון
 .60% -ל

פריצות וגניבות רכב, ההנחה היא בעקבות מבצע גדול בחדרה הפריצות זלגו לאזורינו. קיים לאחרונה היה גל 
 שיתוף פעולה עם המשטרה למיגור האירועים האלו.

ולא פריצות מתוכנות, יש לחדד את ההנחיות מזדמנים  מתבצעות על ידי פורציםהפריצות מרבית  –אבירם 
שאיר פרצה הקוראת לגנבים. לא להשאיר חלונות או דלתות פתוחים לא להשאיר רכבים לתושבים לא לה

 פועלים ללא השגחה, לא להשאיר דברים יקרי ערך ברכב.

 ש.אי 25איש כשבפועל יש  35ערכו אימונים משמרים יש לבצע ריענון. כרגע רשומים  -יחידת סע"ר 

ל עזרה רס להכשיר מתנדבים לתת מענה שמנסה לבנות קבוצה על מנת לפתוח קואני  –יחידת איחוד הצלה 
אנשים על מנת לפתוח קורס. יש מערך כזה שפועל כיום בחוף כרמל  20ראשונה בעת אירוע. נדרש מינימום 

 מתנדבים. 70 -והוא מונה כ

 קמה תחנה גדולה בתוך ג'סר על מנת למגר את האלימות והפשיעה שם. –תחנת משטרת ג'סר אזרקא  

ישנה המון עשיי, הרבה פעילות תרבותית ברצף, בסה"כ הכל התנהל כשורה לא היו אירועים  –אירועי פורים 
 ביטחון חריגים. היה שיתוף פעולה מלא עם המשטרה.

 צעדת בנימינה והפנינג ברחוב המייסדים בבנימינה.בהמשך צפויים לנו אירועי פסח 

. דיברתי עם עלתה בי המחשבה לגייס צופי אש מהתיכון ובכך לבנות עוד כוח שייתן מענה בחירום – אבירם
דודו וענונו ממכבי האש, תושב בנימינה, שאמר שיש מעט מאוד מתנדבים. אני אדבר גם עם אשר מוצני  

 דם את הנושא. לנסות להעלות את המודעות ולק

משמר השכונה מבקש מכשיר קשר כבר הרבה זמן, אני מבקש, אלון, שתנסה לבדוק עם  – זאב ברינר
 המשטרה לגבי מכשיר קשר.

 היה ניסיון להרים יחידת ג'יפים על מנת לתת גיבוי למשמר השכונה אך ללא הצלחה. –יחידת ג'יפים 

מתנדבים . רוית סימון היא מרכזת את  67ש בו בבנימינה גבעת עדה יש את המשמר האזרחי וי – אלון
 המתנדבים.

 משמר רחוב הליבנה הקימו משמר שכונה ללא סמכויות אלא רק לצורך הפגנת נוכחות.

 ,פגיעה ברכושם של חקלאים בישראל שמטרתו להגן מפני  מתנדבים זהו ארגון –השומר החדש  -  עמוס וייל

המאה  שפעל בארץ ישראל בתחילת השומר שמירה על אדמות המדינה "במעשה ובלימוד". שמו לקוח מארגון

 .20-ה

 הארגון מסייע לחקלאים ובוקרים בשמירה בשעות היום והלילה. 

 הארגון מפעיל מספר גרעיני ש"ש )שנת שירות(, שפעילים בתחומי סיוע אלו. 

 ון והמתנדבים בתוכניות חינוכיות בנושאים שוניםבמסגרת הארגון משתתפים אנשי הארג. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20


 

 

 יסודיים-הארגון מפעיל סמינריונים וימי התנדבות למוסדות חינוך על. 

  התורמים כל אחד עד עשרים ימים בשנה למען מטרות  מתנדבים 1,200הארגון מפעיל מעל ברחבי הארץ
 .מתוך עקרון נשק השמירה בארגון מתבצעת ללא , הארגון

 
אזור וא גם שומר במתנדבים שהמטרה היא להתמקד באזור החקלאי אך ה 60כיום בבנימינה גבעת עדה יש 

לשלב את כל קש שגם המועצה תרתם לשומר החדש ובעזרתה לגייס עוד מתנדבים. צה לבהאורבני. אני רו
היחידות הפועלות כיום בשטח לשיתוף פעולה. להקים חדר בקרה עם מתנדבים ולשלב את כולם, להפגין 

 נוכחות ולשמור על השטח החקלאי והשטח האורבני. להגביר את הנוכחות סביב השכונות ולפתוח שבילים.

דיברתי בזמנו עם פינקי ז"ל על מיפוי כל השטח של בקעת הנדיב על ידי תלמידים ולשלט את אני  – יובל
חון. לשלט גם בשילוט האוסר וגם לביט לרוכבים ומטיילים האיזור וליצור מפת סימון שבילים גם לתיירות

 לקטוף.

 כירו אחד את השני.והשומר החדש על מנת שי רוצה שיהיה שיתוף פעולה בין המשמר האזרחיאני  – אלון

 כנציגה של השומר החדש. עדה את דורין לאופרורוצה לצרף לואני  – אבירם

את המרוץ במסלולים של קילומטר  6:30יום שישי, מתחילים בשעה  23.3.2018  בנימינה ביום צעדת  – יובל
"מ השנה לא עוברים את הכביש של אביאל גבעת עדה, היציאה מיד לבנים. ק 15-ק"מ ו 10ק"מ,  4אחד, 
 חלוקת גביעים. 9:00בשעה 

 ק"מ. 11 -ק"מ למשפחות ו 4מתילה צעדה ענבים וכרמים, שני מסלולים,  8:30בשעה 

עם מה שקנו במהלך  על מנת שלא יצטרכו להיסחב יהיו תחנות בדרך שהאנשים יוכלו לקנות וואוצ'רים
 את הדברים ברחוב המייסדים בהפנינג. אנשים יחנו ברכבת ויגיעו ברגל. יקבלוהם ו  הצעידה

הל נעדר אך למעשה לא תרגלנו אותו. היו מספר אירועים של נעדרים  במהלך ניסחנו נובעבר  – זאב ברינר
 במחצבה. שגופתו נמצאהיוסף סלמסה  מקרה שלהשלוש השנים האחרונות שהסתיימו בשלום למעט 

 פקת לקחים.יש צורך לבצע תרגיל נוהל נעדר ולקיים ה

 תרגיל במועמד, הכוונה לבצע תרגיל לפי חלוקת תפקידים ולעשות סימולציה.לבצע  – יובל

 נקיים תרגיל לקראת הקיץ ונערך אליו בכינוס הועדה הבאה.אנחנו  –אבירם 

 סיכום והמלצות:               

 קיום תרגיל נוהל נעדר לקראת הקיץ. .1

להצטרף לשומר החדש ולמערך ורא לגיוס מתנדבים על ידי המועצה להוציא קול ק .2
 חון בכלל.הביט

 למשמר השכונה בתאום עם זאב ברינר. הקצאת מכשיר קשר .3

  לוועדת ביטחוןלצרף את דורין לאופר, נציגת השומר החדש,  .4

 הוצאה הנחיות לתושבים לא להשאיר פרצות הקוראות לגנבים. .5

 בברכה

 יו"ר ועדת ביטחון בנימינה וגבעת עדה –אבירם שהרבני 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%A7

