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משולחן הוועד
ביום שישי ,ה – 17/07 -משרדי הוועד סגורים.
מועדי איסוף הגזם הבאים11/08 ,28/7 :

ועדת ביטחון
סיכום חצי שנתי
פועלה של הוועדה :
תפקיד הוועדה נחלק ומשיק לשני חלקים:
 .1שמירה על התושבים ורכושם ,והרתעה מפני כניסת גורמים עויינים לשטח שפרוץ כמעט לגמרי.
 .2צח"י – מוכנות לשעת חירום.
הוועדה מנהלת את החלטותיה ע"פ שילוב והתחשבות ב 4-אספקטים עיקריים :מבצעי ,משפטי ,תפעולי
וכלכלי.
הוועדה מקיימת קשר שוטף עם משטרת ישראל ,עם מחלקת הביטחון והגורמים האמונים על משבר
הקורונה במועצה ,ועדות ביטחון בישובים מקבילים ושכנים ,חברת האבטחה ,יועצים מקצועיים בתחום
הביטחון ומשרד עורכי הדין ,שמלווה את הוועדה בכל החלטה .
שותפים מרכזיים לעשייה :
עמית מוסקוביץ ,איתי עמיר ,אביגייל אודרברג ,עמוס פארן ,קרן הרשקוביץ ברנשטיין ויוחי פיינשטיין.
לכל אלו נוסיף את מתנדבי צח"י במכלולים השונים ,את מתנדבי מג"ב ,את ספקי השירותים השונים
ואת חברי ועובדי הוועד ,שנותנים גיבוי מלא לפעולות הננקטות למימוש תפקידה של הוועדה.
מתחילת השנה ,הוועדה יצרה מנגנון איסוף נתונים מדוייק על המתרחש בתחום הביטחון.
החלטות וביקורת עצמית ,על פועלה של הוועדה ,מתקבלות על בסיס הנתונים והעובדות הנאספים
מהשטח.
נשתף בחלקם ובמסקנות המתבקשות מניתוח  34אירועים חריגים שאירעו השנה:
 .1בתחילת השנה ,סיירי חברת הביטחון והרב"ש קפצו לקריאות אזעקה של בתים ומבנים
המחוברים למוקד  1115פעמים על פי החלוקה הבאה :
בשעות  62% - 16:00-7:00מהקריאות
משמרת בוקר
משמרת צהריים בשעות  15% – 22:00-16:00מהקריאות
בשעות  17% - 05:00-22:00מהקריאות
משמרת לילה
בשעות  6% - 07:00-05:00מהקריאות
משמרת הנץ
*

בנוסף לכל הסיורים המתקיימים ללא קשר לאזעקות המופעלות ,אנו רואים "בקפיצה" לקריאת
אזעקה סיור והפגנת נוכחות בשטח לכל דבר ועניין.
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כ 85%-מהאירועים הפליליים במושב אירעו במשמרת לילה 13% ,במשמרת בוקר ו 2%-בין השעות
.22:00-16:00
הימים הפעילים לשמצה ,מבחינת כמות האירועים הפליליים והחריגים בכפר ,הינם ימי שני
ושלישי ( .)50%יתר האירועים מתפלגים באופן שווה ,יחסית ,לשאר ימות השבוע .ניתן גם לראות
בבירור ,מתוך הנתונים ,שהרחובות "הפעילים" ביותר הינם הרחובות והאזורים המערביים של
המושב.
סוגי האירועים הפליליים ,שנרשמו ,נחלקים באופן כמעט שווה לניסיונות גניבת רכב ,גניבת כלי
עבודה ,גניבות קלאב קאר ופריצות למחסנים .הניסיונות ש"צלחו" ,ברובם ,הינם גניבות הקלאב
קאר והפריצות למחסנים ולבתים .המכנה המשותף הבולט לכל אלה – חוסר מיגון.
כ 70%-מהבתים המעורבים באירועים הפליליים ,לא מחוברים למערכת אזעקה ובהתאמה אינם
מחוברים למוקד .ב 85%-מהאירועים הפליליים ,בהם הבתים אכן מחוברים לאזעקה ,האזעקה לא
הופעלה! כל מילה מיותרת .אנו רואים בבירור ,שהגנבים זזים הלאה ליעדם הבא מבתים
ומקומות ממוגנים ובראיית מאקרו -למושב הבא.
לזכותנו עומדת האפשרות להתחבר לשירותי מוקד בעלות סמלית של  15ש"ח לחודש .לפרטים:
 ,054-5511230מיטל.
 94%מהאירועים הפליליים דווחו למשטרה .בהחלט נתון מעודד.
משטרת ישראל מקבלת החלטותיה לטיפול ועיבוי כוחות במקום מסויים על בסיס נתונים ובעיקר
תלונות תושבים .לעניין כניסת הטרקטורונים/רכבי השטח/חניות רכבים אסורות ע"פ חוק ,נדרשת
עזרת התושבים בהגשת תלונות במשטרה .אנו נמצאים ,במקביל ,בקשר עם המשטרה לטיפול
בצמצום התופעה.
ב 70%-מהאירועים הפליליים -משמרת הלילה לא אויישה בידי תושבים .הגעת התושבים
למשמרת הכרחית בתקופה הקרובה ועוזרת מאוד לפעולה מהירה של הסייר והרב"ש בזמן כניסת
גורמים עויינים לכפר בשעות הלילה .בזמן המשמרת ,התושבים מהווים "יד ימין" של סייר הלילה
והרב"ש בעת ניהול אירוע הן בהכוונת כוחות וסגירת מעגל בעזרת המצלמות והן בהפגנת נוכחות
מרתיעה.
ב 88%-מהלילות בהם אירעו מקרי הפריצות והגניבות לא השתתפו במשמרת מתנדבי מג"ב.
מתנדבי מג"ב מהווים מכפיל כח מאוד משמעותי להרתעה ולניהול אירוע פלילי בזמן הופעתם
למשמרת .כיום ,פועלים בכפר מעל  14תושבים המתנדבים במג"ב .בעזרתה האדיבה של קרן
הרשקוביץ ברנשטיין-רכזת המתנדבים של הוועדה ,תיפתח קבוצת מתנדבים נוספת ,אשר תעבור
הכשרה ייעודית לנושא .
לפרטים והצטרפות למערך המתנדבים :קרן  .0544263263 -חשוב והכרחי.
 88%מהמקרים הפליליים ,שאירעו בכפר ,לא צולמו באמצעות מצלמות האבטחה המותקנות
בכפר.
מנגד – במקרים בהם האירועים צולמו ונוהלו בעזרת המצלמות הצלחנו:
במקרה הראשון להפליל גנב ,שפרץ לבית ולהעביר את הצילומים למשטרה.
במקרה השני המצלמות עזרו לרב"ש לנהל אירוע עוקב אחר אדם חשוד ,לתפוס אותו מיד לאחר
ביצוע העבירה ולהסגירו למשטרה .באירוע זה באה לידי ביטוי חלקה של תפיסת האבטחה
הנוגעת לפרוייקט המצלמות -ניהול אירוע ממרכז הבקרה ע"י מתנדב/סייר צופה והכוונת
רב"ש למקום האירוע .במקרה השלישי ,העברנו מידע למשטרת ישראל בחקירה כנגד חוליית
פורצים מהאזור .ניהול תקציב הביטחון ,ע"פ תפיסת הביטחון הקיימת ,מאפשר המשך ביצוע
פרוייקט המצלמות והגעה לכיסוי של  60-70%משטח הכפר עד לסוף שנת .2021

לסיכום:
הוועדה עוסקת בצמצום כמות האירועים הפליליים בכפר ושיפור תמידי של שיטות הפעולה ,במיוחד
לאור התגברות כמות האירועים בתקופה האחרונה ,תוך הקשבה מלאה לרעיונות תושבים/קולגות
בתחום ותגובה מהירה לפניות.
אנו מזמינים את התושבים לפנות אלינו בכל שאלה בנושא ולהצטרף למערך המתנדבים הלוקחים חלק
בפרוייקטים השונים.
ברכות לכל העוסקים במלאכה,
יניר סבן
יו"ר ועדת בטחון
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תיקון פרסום משבוע שעבר
שלום רב תושבים יקרים,
בראש ובראשונה תודה לכל מתנדבי מג"ב תושבי הכפר ,הפועלים למען בטחוננו.
גייסנו מתנדבים ,ואנו זקוקים לעוד מספר מתנדבים על מנת שנוכל להוציא לפועל את הקורס הקרוב.
ברצוננו לרתום את כלל התושבים ,שמלאו להם  21שנים ,לשמירה על הכפר.
הוחלט לגייס ,לצורך הגנה על הכפר ,את תושביו מגיל  60ומעלה -נשים וגברים ,שיתנו את
תרומתם לקהילה בנושא זה .בהמשך אצור איתם קשר באופן אישי.
כמובן ,מי שרוצה להתנדב והוא בגיל צעיר יותר ,יכול להתנדב ולתרום למען הקהילה.
מי שסיים י"ב וממתין לגיוס או לשנת שירות ,יכול להשתבץ למשמרת התנדבות.
כאמור ,משמרות ההתנדבות מתאימות לנשים ולגברים.
המצב הכלכלי בארץ ,בעקבות משבר הקורונה ,מביא את הגנבים כמו פטריות אחרי הגשם וכל תרומה
של  4שעות מאוד תעזור ותהיה הוגנת כלפי יתר התושבים.
להצטרפות להתנדבות התקשרו לקרן בטלפון .054-4263263
קרן הרשקוביץ ברנשטיין
רכזת המתנדבים של ועדת בטחון

ברכות
מזל טוב למלי ושאול שצר
עם הצטרפותכם לחוג המכובד של סבים וסבתות!
סוף סוף!
שתזכו לגדל את הנכד בהנאה ובבריאות טובה!
מחבריכם הסבים והסבתות.

צוות חיילים מברך את:
ענבל בן-יהודה
גלעד בן יהודה

גאיה סלוביק
רון רוזנבלום

עם סיום קורס פיקוד מתקדם
וקבלת דרגת סרן

עם סיום קורס קצינים

בהצלחה בהמשך השירות הצבאי!
דור כהן
שקד קרבס

לרגל השחרור מצה"ל

בהצלחה באזרחות !
3

פינת המודעה הקטנה
יעל

052-8372209

למכירה מיטת יחיד חשמלית מתכווננת .דגם טריאו קלאסי מתוצרת
"הולנדיה"  +מזרון דואל קומפורט .כחדשה.

למכירה מיטת טיפולים חשמלית מדגם "סרגם" ,כולל שתי יחידות חימום יעל
נפרדות.

052-8372209

ביום שישי  17/07נקיים מכירת חצר :בגדים ,תיקים ונעליים במגוון
מידות ,יד שניה וחדשים .בנוסף ,דוכן תכשיטים מעוצבים ,עוגות ,חלות
ופרחים לשישי .נשמח מאוד לראותכם (המכירה תתקיים בחוץ ובהתאם
להנחיות משרד הבריאות) דרך השדות  ,44בין השעות 9:00-14:00
למכירה קטנוע אוטומטי ,הונדה  150סמ"ק ,מודל  .2002מעט ק"מ,
במצב מעולה 10 ,שנים ברשותי ₪ 1500 .בלבד,
מתאים לנסיעה לרכבת וחזרה

אנו משתתפים בצער המשפחה על מות

עליזה פלדמן ז"ל
מתושבי הכפר

לגילי פלדמן יפהר ובני ביתה
משתתפים בצערכם במות האם ,הסבתא והחמה

עליזה פלדמן ז"ל

שלא תדעו עוד צער
מחברי הועד ועובדיו
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לילך
רתם
טל
והדר

054-2269996
דוד אלכסנדר
050-5333506

