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 ועדת ביטחוןסכום ישיבת  -הנדון

 ועדת ביטחון.של  2017בפברואר התקיימה ישיבת סיכום שנה"ע  13 -ביום שלישי ה .1

 והח"מ.  ירון אביעזר איתמר זילס, משה אלקנה, גיא גורן -בפגישה נכחו .2

 בפגישה עלו הנושאים הבאים: .3

הציג את נתוני האירועים השונים בגזרת המועצה האזורית ונהלל   -קב"ט המוא"ז -אלקנה .א

בתוכם. נהלל נמצאת במיעוט ארועים יחסית ומנגד מספר רב של דיווחים למוקד המועצה דבר 

 המצביע על עירנות התושבים והבנת חשיבות הדיווח. 

 :רב"ש – איתמר .ב

. איתמר הדגיש כי הציג את הארועים בנהלל בתחומי הפשיעה, גניבה וארועים נוספים (1

המשיך ולהעלות את המודעות הציבור בנהלל מדווח על דברים חשודים, עם זאת יש ל

 לערנות ודיווח על כל דבר.

הקשר עם משטרת מגדל העמק הינו מצויין והוא כרב"ש מקבל מענה   -משטרת מגדל העמק  (2

 מיידי לכל פנייה. 

ו אכזבה גדולה בשל חוסר שיתוף פעולה בהקשר זה ציין איתמר כי השער הינ -שער מרכז מזון (3

של מרכז מזון. איתמר הוסיף כי מפסק השליטה בשער נמצא בחזקתם ומרבית נזמן השער 

לילות כימים וחבל. עוד ציין כי בעבר פנה להנהלה ולמנהל מרכז המזון אך הדבר לא פתוח 

 הסתדר.

איתמר ציין כי צוות התגובה מגיב מיידית ובכל ארוע בו היה צורך לעזרה, אנשים  -צוות תגובה (4

 נענו מיידית. 

 בכל ארוע יש לשבץ לאיתמר נהג על מנת שיוכל לשלוט על הארוע.  (5

יש לבנות תרחישים ומענה לפריסת הכוחות במקרה של ארוע פלילי על מנת  -מפקד צח"י –ירון  .ג

 לשפר את המענה המהיר. יש לדאוג לעזרי שליטה לרב"ש על מנת שיוכל לנהל את הארועים. 

  



 

 -מפקד צוות תגובה –שאול  .ד

 אנשים בנהלל נשים וגברים.  36צוות התגובה מונה  (1

 ואני מאמין שכך יימשך. קריאה מרשימה בכל ההענות  (2

. לצערי אשר מפעילה את המערכת כולה לעזרההראשונה הבעיה המרכזית הינה הקריאה  (3

תושבים עדיין לא הפנימו כי צוות התגובה הינו הראשון להגיע לכל ארוע רפואי, פלילי, 

יש לתחושתי תושבים מרגישים חוסר נוחות/נעימות לבקש עזרה וחבל. ביטחוני ושריפה. 

אמבולנס ממגדל  להמשיך ולפרסם אודות הצוות והדרכים להפעילו. לא סביר שבארוע יגיע

 אחריות שאול אבידב. -העמק לפני צוות התגובה

בצוות ושתדע כיצד להפעילו יש לוודא שהגר האחות החדשה מכירה את מערך הרפואה  (4

  אחריות שאול אבידב. -בעת הצורך מתוך הנחה כי היא תהיה אחת הראשונות לדעת

  אחריות איתמר ואלקנה. –יש לקיים בהקדם השתלמות כיבוי שריפה לצוות הכוננות  (5

 הוועד המקומי מסייע ברכש ציוד רפואי בעת הצורך.  (6

 :2018תקציב לשנה"ע  .4

 המשך הצטיידות במצלמות. .א

 מגבירי סלולר למקלט הצח"י. .ב

 קרקעי למקלט הצח"י.-סלילת קו טלפון תת .ג

 ציוד ניתוק חשמל בעת שריפה.  .ד

 

 לידיעתכם/טיפולכם  .5

 שאול אבידב 

 

 


