
 גבעת שמואל מחלקת בטחון

 וועדת ביטחון

 01/2021פרוטוקול ישיבה 

11.04.2021 

 zoom*הישיבה נערכה באמצעות 

יואב רעני משה קייקוב )ח.מועצה(, יו"ר, הרצל ארביב )ח.מועצה(,  –: עינת כרמל נוכחים

שעיה אשר צבי שווד )נ. ציבור(, גלעד טווסי )נ.ציבור(, , יורם ישורון )שוטר מקומי(רס"ב )קב"ט(, 

  יוני לוי )נ.ציבור(. ,סנפיר )נ. ציבור(

יאיר גלבר )קב"ט מוס"ח(, שמעון ברוכים )מנהל מחלקת פיקוח(, גל לנצ'נר )ח.מועצה(, : נעדרו

 .אבי אסרף )נ.ציבור(

 :על סדר היום

עדכון היו"ר כי נייר העמדה שנכתב על ידי הוועדה הופץ למנכ"ל העיריה ולראש העיר, כמו  .1

 על עבודת הוועדה. תודה לכולם על כך.  לתשבחותגם למפקד משטרת מסובים, וזכה 

לערוך מיפוי של המצלמות הקיימות וכמה מהן בישיבה האחרונה הקב"ט התבקש  .2

יסת המצלמות בעיר, ועדכן כי המצלמות בהתאם לכך שיתף את פרמחוברות/פעילות. 

אתרים בהם המצלמות חדשות  3מצלמות. ישנם  3-10אתרים, כשבכל אתר  37פרוסות ב 

 חוברו לחשמל, יחוברו בהקדם.  םוטר

 השידורים מגיעים למוקד.  –מצלמות שמשדרות על סיבים אופטיים/משדר 

 הסביר נוהל הוצאת צילומים מהמוקד. 

או )התבקש ע"י הרצל ארביב לבדוק התכנות התקנת מצלמות במרכז המסחרי ברמת אילן  *

 . (בסמוך לו

את הקב"ט יבדוק מול מנכ"ל העיריה מהן נקודות ההצבה הנוספות המתוכננות ויעדכן  *

 הוועדה בתכנית העבודה.

בגבעת שמואל  פעילותצורפו שוטרות ל 20.1.2021: החל מתאריך רס"ב ישורוןעדכון  .3

 והדבר מהווה מכפיל כח רציני. 

כל אתרי הבנייה בעיר )בהיבט פועלים זרים/מהשטחים( מפוקחים ע"י המשטרה. בנוגע 

לשאלת משה קייקוב אודות הקמת נק' משטרה בעיר הסביר שמדובר בהחלטת משרד 

"י ראש בט"פ לפי הקצאת משאבים, ואין אישור )גם לא בסיוע מימוני של העיריה, שהוצע ע

 העיר בעבר(.

 לעניין האופנועים בעיר ציין מספר נקודות: 

 למ"י אין סמכות לבצע מרדף אחרי אופנוענים.* 

)ובכלל( יתקיים סיור שטח יחד עם הקב"ט לבדיקת נקודות כניסת אופנוענים ממטלון  *

 והאפשרות לסגור אותן ללא הפרעה למעבר הולכי רגל.



מדווחים שתצלם את העבריינים בזמן אמת ותעביר אליו ואז -להקים קבוצת תושבים ובכוונת *

 יוכל לפעול מולם, כך גם בהיבט האופנועים בקניון הגבעה.

 

 :שונות

הוועדה נתבקשה לבדוק מול מנהל אגף פיקוח מה סמכות הפקחים לגבי חבישת קסדות  *

 ת הוועדה(.לרוכבי קורקינטים חשמליים )לציין שהנושא אינו בסמכו

 

 

 

 

 

 

 נכתב ע"י עינת כרמל

 


