
 

 

 01/19ועדת ביטחון פרוטוקול 

 

 משתתפים:

  חברי ועדת ביטחון:

 יו"ר הועדה –אורי פרץ 

 חבר ועדה –יעקב צדקה 

 חבר ועדה  –יוני חכימי 

 נציג ציבור –עמיקם הרפז 

 נציג ציבור  –גדעון טימור 

 גזבר ומזכיר המועצה –רן גלר 

 קב"ט המועצה ומנהל מח' ביטחון –יעקב סלוים 

 המועצהראש 

 תחנת משטרת חדרהמפקד 

 ממונה על שירותי החירום במועצה –בת שבע תורג'מן 

 

 מהלך הישיבה:

 .2019בינואר התכנסה ועדת ביטחון הראשונה לשנת  10בתאריך  .1

 בישיבה נכחו חברי הוועדה. .2
 נציג משטרת חדרה.מהישיבה )הודיע על היעדרותו דקות ספורות לפני הישיבה( נעדר  .3

מתושבי שכונת רמז הסובלים מגל פריצות מתמשך וגילויים של אלימות  לוועדה הוזמנו נציגים .4

 ופשיעה.
 בפתח הישיבה הוצגו חברי הוועדה. .5

 יו"ר הוועדה סקר את הנושאים על סדר היום ואת סדר עבודת הוועדה מעתה ואילך. .6

 קב"ט המועצה העביר סקירה של הנושאים הבאים: .7

 תמונת המצב הביטחונית במושבה.  .א

 מוסדות חינוך.אבטחת  .ב

המועצה לחירום בדגש על פעילות משותפת עם פקע"ר, ציוד, מוכנות המקלטים הערכות  .ג

 ועוד. 

 יחסי הגומלין עם משטרת ישראל, פקע"ר וגורמי ההצלה האחרים. .ד

 התקיים דיון בנושא גל הפשיעה הגואה בשכונת רמז. .8
הם מתגוררים ונתנו  נציגי התושבים שטחו בפני הוועדה את עוצמת הפשיעה ברחובות בהם 

 מתחום הרכוש, האלימות, הפרת הסדר הציבורי והסמים!דוגמאות 
 בטיפול בתלונותיהם הרבות והממוקדות.  על אזלת ידה של המשטרהכמו כן הלינו 

הציג חבר המועצה טל דנטס את עיקרי הדברים מפגישתו עם מפקד משטרת חדרה אשר בדיון 

 בימים הקרובים באזור בפעילויות סמויות וגלויות.הבטיח להעצים את פעילות התחנה כבר 

גזבר המועצה ציין את חשיבות הוועדה לקידום נושאי הביטחון במושבה וציין שהוא ממליץ  .9



 

 

 לקדם את נושא היטל השמירה כחלק מהיכולת של המועצה לשפר את שירותיה בנושא.

 

ים שלא היו חברי הוועדה ציינו שלמדו רבות מהסקירה של קב"ט המועצה על נושא .10

 מוכרים להם עד כה.
 סיכום יו"ר הוועדה: .11

 ראשית מברך על הנוכחות היפה ועל רצינות הדיון. .א

 בנוגע לנושא המרכזי שעלה בוועדה: .ב

לטיפול בגל הפשיעה הגואה הינה של  שהאחריות הישירהראשית אסור לנו לשכוח  (1

. הוועדה קוראת למשטרה לממש את אחריותה ולפעול בנחישות משטרת ישראל

  במידי!ובאינטנסיביות למגר את התופעות שצוינו על ידי התושבים 

תפעיל לחץ ותעקוב אחר הנושא מקרוב על מנת לוודא שאכן המשטרה פועלת הוועדה  (2

מפקד כמובטח ומגבירה את האכיפה בשכונה. יו"ר הוועדה יפעל באופן אישי מול 

 נת חדרה.תח

מאז קיום הישיבה הח"מ שוחח עם מפקד משטרת חדרה וכן עם רכז המודיעין, פרטי  (3

 השיחה הועברו לנציג התושבים בע"פ.

בכוונת המועצה להוציא אל הפועל שיטור עירוני שיפעל במתכונת  – שיטור עירוני (4

משולבת של פקחי המועצה יחד עם שוטרים. הנושא נמצא על שולחן דיוני התקציב 

ימים אלו וכשיאושר ניתן יהיה לצאת לדרך. מהלך זה יביא בהכרח לנוכחות ב

משמעותית יותר של כוח שיטור וכן גמישות תפעולית של המועצה להכוונת מאמצי 

 השיטור בהתאם לשיקול דעתה.

יו"ר הוועדה מזמין את תושבי המושבה בכלל ואת תושבי שכונת רמז בפרט להתארגן  (5

התנדבותיים והמועצה תיתן לכך גיבוי ועדיפות מול משטרת ישראל. במשמרי שכונה 

 הניסיון מלמד שלהתארגנות זו יש השפעה ישירה ומידית על רמת הפשיעה.

"מ יקדם את נושא היטל השמירה בדיוני התקציב המתגבשים בימים אלו ורואה בכך הח (6

 מנוף נוסף לחיזוק תחושת הביטחון של התושבים.

לרבעון, חברי הוועדה מוזמנים להעלות נושאים לסדר יום באמצעות הוועדה תתכנס אחת  .ג

 קב"ט המועצה.
 

 בברכה,

 פרץ אורי 

 חבר מועצה 

 ויו"ר ועדת ביטחון

 

 
 


