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  28.02.2017 תאריך:       
  לתושבים שלום,

  
עם ההחמרה וגל הפריצות שפקד את ישבונו בשנה האחרונה עלה נושא הביטחון לסדר קדימות עליון 

  עד .ואשר אומצה ע"י הוטחון, ינדבים מהישוב גובשה תוכנית בובשיתוף מת

  . 2016התוכנית כללה פעילויות לטווח הקצר ולטווח הארוך והחלה מיושמת החל מדצמבר 

  להלן תמונת מצב לפעילויות שבוצעו עד כה ודגשים להמשך :

 .הורחבה ועדת הביטחון ונוספו מתנדבים נוספים .1
בוצעה פעילות רחבה לאיתור אחראי ביטחון יישובי ולאחר ראיונות רבים ואיסוף חוות דעת נבחר  .2

ו . למותר לציין כי נוכחות2016אמצע דצמבר אחראי בטחון יישובי אשר החל פעילותו ב
ומעורבותו מורגשים היטב . פעילותו מונחית ומבוקרת ע"י ועדת הביטחון ושילובו ביתר נושאי 

 .הביטחון תעשה בהדרגה בהמשך הדרך
נעשה תהליך מחודש לבחינת הצרכים מחברת השמירה , הוכנו הגדרות אשר לפיהם נבחרה  .3

 . יישוביחברת שמירה חדשה המנוהלת ומבוקרת באופן יומי ע"י אחראי הביטחון ה
בימים   עקב נהלי המועצה באפשרותנו להעסיק חברה זאת למספר חודשים ועד לגיבוש מכרז. .4

אלו  אנו שוקדים על הכנת מכרז מסודר לחברות שמירה ובכוונתנו להיות מוכנים עם מכרז זה עד 
 .בו נציע לקבל הצעות נוספות מחברות השמירה 2017לחודש אפריל 

ועצה ולאחר סיור שנערך קיבלנו את תמיכת המועצה לחסימה בתאום עם רשות הניקוז במ .5
קבועה של נתיבים בשטח ההיקפי של היישוב וזאת על מנת להקשות את נתיבי הבריחה של גנבי 

 .נחל ביישום זה 2017הציוד החקלאי . עם תום הגשמים ולקראת חודש אפריל 
"י מצלמות שיסופקו ע 10 - בו יותקנו כחת המועצה להשתתף בפיילוט אזורי, בהמשך להבט .6

נעדכן כי הנושא התעכב ע"י המועצה ובפגישה  .ימוקמו ביישוב כאמצעי בקרה ומניעההמועצה ו
בין הוועד לראש המועצה, בה דנו בין היתר על נושאי ומצב הביטחון  19.2.17 - שהתקיימה ב

ם כי כבר בתקופה הקרובה יותקנו ביישובנו, הנחה ראש המועצה לקדם פרויקט זה ואכן אנו מצפי
 המצלמות.

על מנת להסדיר את רשימת המורשים לפתיחת השער, אנו בשלב הכנת סקר תושבים אשר  .7
מטרתו לעדכן ולרענן את רשימת המורשים, פעילות זאת מתוכננת להסתיים במהלך חודש 

 .2017אפריל 
נת גם היא בימים אלו וזה רשימת תושבים המחוייבים בשמירה ביישוב מתעדכ - רשימות שמירה  .8

מתוך מטרה להגדיל את מספר התושבים השומרים ובכך להקל בנטל. בקרוב יפורסמו הרשימות 
 החדשות יחד עם נהלי שמירת תושבים. 

 םובניה ןהתקיימה פגישה עם ועד האגודה במטרה לגייס משאבים נוספים לקידום תכניות הביטחו .9
 ת מג"ב במושב.הצבת שערים ביציאות מהיישוב והקמת עמד

, לדיון בועד "י מג"בלהשמת שומר נוסף בימים בהם מוצב שומר הממומן ע הועלתה דרישת מג"ב .10
 הנושא אושר בתנאי שלא יהווה חריגה ממסגרת התקציב של אגרת השמירה. 

"י הנושא נדון בועד והוחלט כי עד סוף פברואר יאספו כל החלופות ע - רכב קבוע לשירותי שמירה .11
יו"ר ועדת בטחון, אושר עקרונית, בתנאי שיעמוד במסגרת התקציב של אגרת  – יגאל גויטע
 השמירה.

ע"י  ,  אושר תקציב 6התחלנו בפריסת הבולדרים כחסמי כניסה מסביב לישוב, עד כה הוצבו  .12
 "י ו.ביטחון למועצה.להצבת מצלמות ציידים מסביב לישוב לפי פריסה שהומלצה עראש המועצה 

 יים הקרובים.הפריסה תעשה בחודש
ה הרבה בנושא הביטחון ובטוחים כי כבר ניתן להרגיש בשיפור משמעותי. אנו מברכים על העשי

מהלכים נוספים אשר מטרתם הגברת  ועאולם, הדרך עוד רבה ואנו צופים כי במהלך השנה יבוצ
  הביטחון היישובי והעלאת מודעות הציבור לנושא. 

ין שכנים ד הדדי בשמירה על כבוח העשייה חשובה מאוד יחד עם זאת הועד מבקש להדגיש שרו
  מעצמו ומשלוחיו. חות ולכן יקפיד על הדברות מכובדתה לא פחשוב

  גן יאשיה –ועד מקומי               


