עדכונים ומסרים מוועדת בטחון
א .בישוב
ביישוב מתקיימת פעילות שוטפת בנושא הבטחון ,הכוללת ישיבות ועדת בטחון ,פעילות רציפה של
הרב"ש וכן כניסה לתחום של בטיחות במתקנים ,בכבישים ובמשעולים.
לאחרונה אירעו ביישוב מספר פריצות "חכמות" שהצליחו ,לצערנו ,ואנו בתהליך של למידה והפקת
לקחים עם כל הגורמים כדי ללמוד מה נכון יותר לעשות ברמת הישוב וברמת התושב.
שער הכניסה לישוב  -יותר מידי פעמים אנשים "גונבים" ונצמדים לרכבים שלפניהם .חבל!
כך "ילמדו" גם אלה שאינם רצויים כאן.
חשוב להזכיר כי מאז התקנת שער זה לא נגנבו רכבים בתמרת!
לאחרונה החל תהליך לחידוש המצלמות בשער ומצלמות נוספות בהיקף הישוב (לפי המלצות
המשטרה וגורמי אבטחה מקצועיים).
שער בית העלמין  -מזה כמה חודשים פעילות ענפה בנושא :הותקנו שני שערים חדשים בסמוך
בית העלמין במטרה לאפשר גישה חופשית עם רכבים מתוך היישוב .לצערנו נעקרו השערים
פעמיים.
אנו ממשיכים לפעול עם ייעוץ מקצועי על מנת לבטל את השער העליון לבית הקברות.
באותה הזדמנות מזכירים שבקיץ שעבר הוסרו אבני הבטון שחסמו ליד בית הקברות של נהלל בכדי
לאפשר "דרך מילוט" חס וחלילה במקרה שריפה או אירוע בטחוני.
בנושא מוכנות לשריפות התקדמנו עם שילוט וציוד ,בוצעו דילול עצים והרמת נוף בכביש הגישה
ליישוב ובכביש בית העלמין ,ואנו ממשיכים לבחון שיפורים נוספים.
ב .בטיחות
שימו לב לנהיגה בתוך היישוב – חשוב להקפיד על מהירות ,ציות לתמרורים ,נסיעה עם כיוון
התנועה ברחובות החד סטריים.
צמחיה – במקומות רבים ביישוב פולשת צמחיה פרטית לשטח הציבורי ויוצרת מפגעי בטיחות .אנו
מבקשים מהתושבים לדאוג לגזום את הצמחיה.
ג .משטרה
ישנו שיתוף פעולה טוב ורציף עם מפקד תחנת מגדל העמק ואנשיו.
מתקיימות פגישות ושיחות עם מפקד התחנה והצוות .צביקה בקשר רצוף ויש כמובן פעילויות
סמויות של המשטרה במטרה לעזור לנו.
מפקד תחנת מגדל העמק חוזר ומדגיש שבכל בעיה ובכל חשד חשוב להתקשר למוקד  - 100זו
הדרך הנכונה והמהירה .לאחר מכן יש לעדכן את צביקה.
ד .בן בטחון
לאחרונה חודש ההסכם עם חברת "בן בטחון".
שיתוף הפעולה טוב מאד וישנה נכונות להתקדם ולסייע בכל בקשה שלנו.
בישוב הוצב רכב סייר חדש ביוזמתם!
מערכות אזעקה  -קריאה נוספת להצטרף! לבן בטחון צוותים מקצועיים לייעוץ וביצוע.
כמובן שיש נתונים על מניעת פריצות (או הרתעה מראש) בבתים עם מערכת.
למי שכבר יש מערכת ,מוזמן להתקשר ולשדרג (למשל להתקין גיבוי אלחוטי! – מומלץ מאוד).

