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 הודעה לתושבים בנושא ביטחון

 

 תושבי נירית שלום,

ספינת הביטחון של נירית עברה לא מעט טלטלות בחודשים האחרונים. עמיר וצביקה יצאו 

 , עמיר מתפקיד הרבש"צ וצביקה כשומר בישוב. לגמלאות

לתוכו חדש ביטחון ועדת ביטחון על המדוכה ובנתה פורמט ישבה לקראת סיום תפקידם 

ואת אלון  שכיהן בתפקיד הרבש"צ בחודשיים וחצי האחרוניםמחורשים גייסנו את רועי סיידון 

רועי כי אינו לאחר שהתנסה בתפקיד החליט  .רוכמן, בן הישוב שנכנס לתפקיד סגן הרבש"צ

להמשך קיום מערך  כללי חפש רבש"צ וממונה ביטחוןכך נאלצנו לשוב ול ,מעוניין להמשיך

 ואיכותי ביישוב. יציבביטחון 

הביטחון  מתווהלתפקיד הרבש"צ ב גלית ולהציע לו לחזור מהפנסיהרהחלטנו לפנות לעמיר מ

לחזור ולקחת על עצמו  הסכיםקיבל על עצמו את השינויים ועמיר  לשמחתנו .שנבנההחדש 

 .את התפקיד 

ה בכל מענה רציף להתראות הנכנסות לטלפון של רכב השמיר יתןהפורמט החדש בנוי כך שי

 כולל שבתות וחגים.  ימות השנה

כל אחד ע"פ היקף המשרה שלו תפקיד יבצעו ועמיר ואלון יקבלו חיזוק של עובד ביטחון נוסף 

 .של כונן סייר במהלך השבוע ותפקיד של כונן המגיב להתראות בימי שבת וחג

יתבצעו  12:00עד   6:00ובימי שישי וערבי חג מ  22:00ל בבוקר  6:00במהלך השבוע בין 

. אחת לשעתיים באם לא משמרות של כונן סייר שיהיה בכוננות ויגיב להתראות נכנסות

משמרת לילה  .לסיור יבצע הכונן סיור יזום ברחבי הישוב יציאהנכנסה התראה שחייבה 

 בבוקר. 6:00עד  22:00תמשיך להתבצע ע"י חברת שמירה בפורמט של שומר מ 

 מודעים אליהן: נהיה נושכולשתי משמעויות חשובות שכדאי  נןיש

הגדרת ה"שומר" השתנתה ל"כונן סייר" ולכן אין סיבה לחפש את עבור משמרות היום . 1

הסיורים יתקיימו ע"פ הסיכומים עם ועדת  מסתובבים מחוץ לביתם בכל עת. עובדי הביטחון

 ביטחון ועל פי ניתוח הצרכים של עובדי הביטחון בשטח.

יום בשנה. במסגרת  365בכל שעות היממה  ין הנוגע לביטחוןמענה מלא לכל ענייינתן . 2

מענה לאירועים פליליים, כיבוי אש ושריפות  ,פח"א מניעת פיגועי יכללוהמענה לביטחון 

בהיקף הישוב ובתוך הבתים, מענה לאירועי חירום רפואיים וטיפול במקרים של ונדליזם 

 בטוחה בישוב.והתנהגות לא 

המשך שירות משמעותי ומוצלח לטובת  ולכל עובדי הביטחון תחתיו מאחלים לעמיראנו 

 ביטחון כל תושבי נירית.

 בברכה,

 ועדת ביטחון


