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  16.08.2016סיכום ישיבה בנושא בטחון גן יאשיה שהתקיימה בגן יאשיה בתאריך: 
  

  נוכחים
  חיים זעפרני, גיל ושרון עובדיה, יגאל גויטע, איל ברגר, ערבה הכהן, אטי דרורי.דודו ברששת, : גן יאשיה

(מש"ק אשכול  , שילה דוד(מנהל מחלקת ביטחון, מועצה אזורית עמק חפר) : יהודה בן עזראבטחון חיצוני
  .מזרח עמק חפר)

  
  :רקע

טחוני של גן יאשיה, אשר בא לידי ביטוי בהתפרצויות לבתים יבמצב הב החמרהכח ההישיבה כונסה לנו
  .גבוהה מהרגילועסקים בגניבת רכבים וכלים חקלאיים בתדירות 

  מעגלי הההגנה בישוב:
  :ע"י הועד המקומי

  חינוך ועידוד תושבים למיגון ביתם ורכביהם .1
. בין השאר תפקידי הסייר כוללים, סיורים יומיים עסקת פקח סיר (איל ברגר) כספק לועד המקומיה .2

 ברחבי המושב ומסביבו, יידוע תושבים בעת חשד לפעילות פלילת, מענה ראשוני בעת פריצה
 מיגון אלקטרוני בנקודות חולשה ובמעברים רגליים לישוב. מצלמות בשער המושב .3
מעסיקה חברת שמירה :"ניב בטחון", המועסקת מכורח מכרז מועצה,  גן יאשיהשמירה בישוב:  .4

במחצית הראשונה של כל חודש, במחצית השנייה ניתן מענה ע"י מגן א.ר.ת (המפעילים יח' כלבנים) 
 ובימי שישי ע"י  זוגות מתנדבים מן הישוב.

 מארבים ומרדפים ע"י מתנדבים בניהול הסייר ויו"ר ועדת ביטחון .5
  

  ע"י המשטרה:
 מיגון אלקטרוני .1
 סיורים של המש"ק והמתמידים באזור ובישוב .2

  
  מהלך הדיון:

משפ' עובדיה סקרה את אירוע ההתפרצות שהתרחש בשבוע שעבר בביתה והדגישה את נושא האיום 
  והתחושה כי הפורצים לא היו בוחלים לעשות שימוש בסכין או נשק אחר לו היה חשש לתפיסתם.

הפורצים . הרב"ש והרכב בישובים ישנה הסלמה ברמת ההתפרצויות ניה שמאז הורדת תקיה הסוגתהועל
  להגיב בזמן אמת ופוקדים את הישובים בתדירות גבוהה. מג"בזיהו את חוסר היכולת של 

כמו כן, נטען שלא מרגישים את כוחות הבטחון התומכים בישוב וכי גן יאשיה נדרשת להיערך לבדה כנגד גל 
  פן עצמאי וע"י מתנדבים.הפריצות באו

במהלך התקופה ועדכנו  לגבי העובדה שגן יאשיה קיבלה תמיכה  שילה ויהודה סקרו את הנעשה בעמק חפר 
  .אלקטרוניםתשומת לב של כוחות בטחון והן בעזרים בהאחרונה הן 

  
  :החלטות

 המש"ק יגביר שמירה בלילות באזור גן יאשיה בזמן הקרוב .1
 .האפקטיבית םהיערכותטחון של כפר חוגלה וכפר ידידיה, ללמוד על יפגישה עם מנהלי הב לקיים .2
 .להגדלת האפקטיביות של השמירה ע"י הועד המקומי רב שנתיתההגנה מעודכנת,  תוכנית ליצר .3

 להציגה בפני צוות חשיבה שיורכב מבעלי ניסיון בתחום.
+ מצ'ינג מועצה או יחידת  + השתתפות האגודה "גיוס המונים" – ליישום התוכנית דרכי מימוןלמצוא  .4

 בטחון אחרת האמונה על נושא הבטחון.
 יש להפנות ליהודה מכתב פנייה. –מאזור שדות גן יאשיה  6מצלמת ציידים המופנית לקטע של כביש  .5
שילה ביקש לגייס מתנדבים לבסיס ביכון, דבר שיסייע הן מבחינת רכב והן מבחינת אישור נשיאת  .6

 נשק בזמן הגנה על הישוב.
 ש לעבות את ועדת ביטחון של הישוב בתושבים נוספים.י .7

  רשמה: אטי דרורי
  


