אגף ביטחון ,בטיחות ושעת חירום

סיכום ועדת ביטחון 19.3.17
נוכחים :דני עברי ,צדוק יפתח ,אור זרחי ,יגאל קאופמן ,שייקה פרנקו ,דוד מטק
חסרים :עומר נאור ,דודו דהן
הנושאים לדיון:
 תקציב המשרד לבט"פ  -מרכיבי ביטחון
 סקר ישובים שאינם בקולחי משגב -התאמת ספיקות מים לצורכי כיבוי אש
 תקציב המשרד לבט"פ -לאחר שנים שפיקוד העורף הפסיק לתקצב את הרשויות למימוןאחזקת מרכיבי ביטחון בישובים החליט המשרד לבט"פ לתקצב את הרשויות
בכ  30 -מיליון  ,₪המועצה תקבל  3.4מיליון  ₪שיועברו למועצה בשתי פעימות ,בשנת
 2017ובשנת .2018
המימון הוא אך ורק לטובת שידרוג ושיפור מרכיבי ביטחון .
צדוק זומן לפגישות עם המשרד לבט"פ ושם שיכנע את המשרד כי איום השריפות על ישובי
משגב הוא קריטי ולכן מבקש לנצל את רובו של התקציב לטובת שידרוג דרכי ביטחון ביתרה
תיבחן האפשרות לרכישת מצלמות שתוצבנה בנקודות אסטרטגיות לזיהוי מוקדם של שריפות.
סוכם כי יערך סקר בישובים של דרכי הביטחון וייקבעו סדרי עדיפויות בהתאם לסיכוני אש.
דני מציע כי יש לשתף את הישובים בהחלטה בתום הסקר באמצעות מליאת המועצה על מנת
שהישובים יוכלו להביע את דעתם.
 סקר ישובים שאינם בקולחי משגב  -התאמת ספיקות מים לצורכי כיבוי אש.יש לבצע הסקר באחריות דני ודוד ,יש לפנות לישובים שאינם באחריות קולחי משגב מאחר
וישובים שבאחריות קולחי משגב מותאמים לתקנים.
עלות הסקר תהיה ע"ח המועצה.
העלות של השדרוגים עד להבאה לתקן תהיה ע"ח הישוב.
רשמה :סיגל פונס
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