סיכום פגישה בנושא בטחון הישוב
רוני דהאן  -מנהל הישוב.

נוכחים:

חיים קראט  -מחב"ל אזורי ,אסף אליהו  -קב"ט אזורי ,חיים בר  -יו"ר ו .בטחון ,צבי
כהן  -מש"ק ישובי



הפגישה התקיימה ביום  10.3.16לשם היכרות עם המחב"ל  -מפקד חבל הנכנס וסקירה
כללית ו ביטחונית בכל הקשור לישוב מבוא ביתר
בעיות בטחוניות הנוגעות לישוב:
-

היעדר אבטחה ישובית היקפית והאיסור לנהיגה בג'יפ המשטרתי :הנושא מוכר
ונמצא בטיפול שוטף של המחב"ל החדש .חזר וטען כי ההנחיה לנהיגה בג'יפ תלויה
בהתנדבות התושבים למשטרת ישראל .ישנה הנחייה להגברת הנוכחות המשטרתית
בישוב לשם סריקות וביקורת .יש כונן קבוע במקרה שצבי המש"ק לא נוכח בישוב.
הנושא יעלה שוב מול קצין הישובים וגורמים בכירים.

-

מחסור קבוע במאבטח בגני הילדים :משטרת ישראל היא האחראית לאבטחת
מוסדות חינוך .קיים מחסור במאבטחים .מודע לשיפוי ממשרד האוצר עבור אבטחת
מוס"ח במבוא ביתר  .ייעשה מאמץ להסיט מאבטח מצור הדסה לטובת מבוא ביתר.
מציע לפנות לתושבים להשתתפות במימון שומר בגנים מקרב התושבים.

 גדר היקפית  :יבחן את הנושא יחד עם קב"ט המועצה .אין תקציב לנושא. תאורת ביטחון היקפית :מודע לעמוד תאורת הביטחון באזור המערבי שעומדלקרוס .תיקון העמוד בסך של כ  .₪ 8,000-היוע"משית של המועצה (ורד כהן) אינה
מאשרת בשלב זה את הסכום ומחכה ל  2-הצעות נוספות.
-

אכיפת תנועה :יש כוונה של משטרת הת נועה להיכנס לישובי המועצה ובכלל זה
למבוא ביתר בשבועות הקרובים .ניתן להיעזר במש"ק  -צבי לשם מתן אזהרות
לנהגים שאינם מצייתים לתמרורים ,אך לא במתן דו"חות תנועה על מהירות -מתנ"ע)

-

אכיפה בנושא כלבים משוחררים :הנושא אינו באחריות\טיפול של המש"ק הישובי.
יחד עם זאת במקרה של נביחות ורעש כלבים – המש"ק יוכל להפעיל את סמכותו -
תלונה בגין רעש והפרעה לציבור .כל תקיפה צריכה להיות מדווחת למועצה ואף
למשטרת ישראל.

-

כיתת כוננות :עם הקמת הכיתה יוקצו נשקים ואימונים עבור המתנדבים
סיירת הורים  -יש צורך במתנדבים מקרב הישוב על מנת להפעיל את הסיירת במבוא
ביתר.

רשם :רוני דהאן
תפוצה :משתתפים ,חברי ועד מקומי.

ועד מקומי מבוא ביתר ,טלפון\פקס ,025791671 :דוא"ל mevobeitar@gmail.com

