בטחון-צעד אחד לפני כולם!
ל' תשרי תשע"ו
 14אוקטובר 2015
סימוכין223106 :

לכבוד:
לוח תפוצה
נוכחים :אריאל הילדסהיימר ,רקפת צוקרמן ,איציק יוחנן ,דרורה נבון ,אליק מגורי כהן ,מזל דמרי,
אורי שמחה  ,זוהר פרץ ,רחלי גרינמן ,מרסל עמירה  ,רותם אלקובי ,טלי בן דוד ,שרלי שוורץ ,דליה
אוחנה ,אביב קליין ,והח"מ.

הנדון :סיכום ישיבת הערכת מצב

 .1להלן עיקרי הדברים והפעילות שנעשו ונדרש להמשך ביצוע במהלך השבוע:
• המשך תגבור סיור  +רכב סייר חברת השמירה במוס"ח וביישובי המועצה
בנוסף לאבטחה במוסדות החינוך.
• המשך תגבור סיורים ע"י כוחות מג"ב מתנדבי מג"ב ורב"שים גם בריכוזי הסעות
תלמידים.
• יתקיים סיור נוסף ע"י מנהלת מחלקת מדור גני ילדים בגני הילדים ,למתן
תחושת בטחון לגננות.
• פטרול סיור אחד הורחב לשני פטרולים:
פטרול בפרוייקטים המתבצעים בישובים  :גוונים ,ישרש ,משמר דוד וכרמי יוסף
למשך חצי יום ובמהלך החצי השני של היום מבוצע פטרול בגוונים סתריה.
פטרול שני מתבצע ע"י סייר +רכב סייר בגני הילדים עד השעה 17:00
משעה  17:00ממשיך הסיור לאשכולות הלא מאובטחים.

• בוצעה בדיקה מסודרת ע"י המועצה לכל הפרוייקטים במרחב המועצה ,כולל
ביקורות פתע של כוחות מג"ב.
) עובדי ניקיון ,הסעים ,ופרוייקטים(– קיימים אישורים רלוונטיים להעסקתם.
• נפתח קו פתוח  24שעות ביממה באתר המועצה -מחלקת רווחה .
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• הותקנו לחצנים ב –  3מועדוניות ודלת פלדלת ..
• בוצע ריענון לחירום לשירות הפסיכולוגי.
• בתי ספר יעברו תדריך ע"י השירות הפסיכולוגי .
• גני ילדים -יש לתאם מול יפה מנת – תדריך שיועבר ע"י השירות הפסיכולוגי.
• היום תצא הודעה מטעם המועצה בדבר הנחיות לתושבים בעקבות המצב
הבטחוני  -ההודעה תועבר במספר דרכים :במכתב ליו"ר ועדים ,בהודעת , SMS
בניוזלייטר ובאתר המועצה.
• הנחיות לגבי תוספת שמירה בבתי ספר ובגני הילדים לא התקבלה משום גורם
מוסמך.
• ניתן להעמיד הורה עם נשק במוס"ח בתנאים אלו על פי הנחיות משטרה:
 .1קיום אישור נשיאת נשק .
 .2איסור כניסה למוס"ח
 .3אין בסמכותו לעכב או לעצור חשוב.
 .4המטרה לשמש כגורם הרתעה .
 .5הנושא הנ"ל יטופל מול ההנהגה הבית ספרית או דרך ועד הורים של הגן.

בתקווה לימים שקטים ...
בברכה,

רחל בוקובזה
מזכירת מחלקת בטחון
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