אגף ביטחון  ,בטיחות ושעת חירום

סיכום ועדת ביטחון
1151/51/
נוכחים :דני עברי ,שייקה פרנקו ,עומר נאור ,דוד מטק ,יגאל קאופמן ,אור זרחי ,צדוק יפתח
בעקבות האירועים בארץ ובאזורנו בפרט ,כונסה ועדת הביטחון לצורך מתן דיווח על האירועים באזורנו.





צדוק דיווח על האירועים שהתרחשו במהלך הימים האחרונים:
בקבוקי תבערה הושלכו לתוך הישוב אשבל ביום שישי בלילה (.)901/01/
הפגנות בישובים סח'נין ,עראבה ,מנדא,דיר חנא ועוד...
יידוי אבנים בכמאנה שגרמו לנזק ברכוש.
חסימת צירים מרכזיים בשל הפגנות כמו עיבלין ,משגב ,מורשת ,מנדא.

בכל האירועים לא היתה פגיעה בנפש.
-

התקיימה שיחה של רון עם השר ארדן וסוכם כי לאחר שהמצב יירגע תקבע פגישה לצורך מחשבה נוספת על
המהלך שהוביל מג"ב לגבי פיטורי הרב"שים.

-

לאחר אישור האוצר למתן תקציב מיוחד יוצבו שומרים סטאטיים בהתאם ליכולת גיוס שומרים של חב'
השמירה בגני הילדים עד סוף החודש.

חברת  G4Sחברת השמירה לה יש הסכם עם המועצה תציב  11מאבטחים בהתאם לתכנית ועפ"י צרכים .
 46%מהעלות תמומן ע"י משטרת ישראל ו  14%המועצה מממנת (כפי שקורה היום ).
חברת השמירה מנסה לגייס עוד מאבטחים ,סה"כ צריך  64מאבטחים.




בתי הספר תוגברו באבטחה בזמני ההסעות.
חוגים  -השומר הנוכח תוגבר בשומר נוסף.
ניתנה הנחייה לכלל ההסעות על איסור נסיעה דרך סח'נין ועראבה.




לאור המצב שהוכיח שוב את הצורך בתיגבור אגף הביטחון בכ"א:
ועדת הביטחון מבקשת שוב להעלות לישיבת מליאה את הבקשה לתקן סייר נוסף ,רכז מל"ח.
ממשרד החינוך התקבל האישור ל  106תקן נוסף לקב"ט מוסדות חינוך ,ועדת הביטחון מבקשת להעלות
לישיבת מליאה בקשה לעוד  106תקן לקב"ט מוסדות חינוך שימומן ע"י המועצה.

-

רשמה :סיגל פונס
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לנוכחים
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