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הרצל ארביב )ח.מועצה(, גל , יאיר גלבר )קב"ט מוס"ח(יו"ר, יואב רעני )קב"ט(,  –: עינת כרמל נוכחים

לוי  יוני, אשר צבי שווד )נ. ציבור(, )מ"י( רס"ב יורם ישורון, לנצ'נר )ח.מועצה(, משה קייקוב )ח.מועצה(

 .שעיה סנפיר )נ. ציבור( ,)נ.ציבור(

 .גלעד טווסי )נ.ציבור( ,אבי אסרף )נ.ציבור(שמעון ברוכים )מנהל מחלקת פיקוח(, : נעדרו

 :על סדר היום

פריסה של כל הכוחות העירוניים עד סיום הייתה ( 30.3היום בבקר ) :עדכון לאור האירועים האחרונים

 –הכניסה למסגרות החינוכיות, הגברת סיורים מול הגנים ובוטלו שני אירועים חיצוניים של בתי הספר 

 למרות שאין הוראה של משרד החינוך לביטול אירועים חיצוניים. 

 חידוד הדרכת צוותי הגן לנעילת שערי הגן ודלתות. *

ייה אסור לשים אבטחה בתשלום. הורים בגנים פרטיים שניסו לחפש אבטחה יש להדגיש כי לגני עיר*

בתשלום עבור הגנים, לא הצליחו למצוא מאבטחים מאחר ויש מחסור גדול בכח אדם, הן בחברות 

 אבטחה והן במ"י. 

 בנוסף, למ"י אסור להכנס לאתרי בנייה ללא אישור בעלי המקום )לצורך בדיקת פועלים/שב"חים(. *

התארגנות של תושבי הגבעה בעלי רישיון לנשק. רס"ב ישורון הציע לקלוט אותם ככיתת עלתה *

מתנדבים. יתואם עם  20חירום דרך משא"ז )לא התנדבות פעילה במשא"ז(. כרגע מדובר על כ 

 הקב"ט. 

נרשמו להתחלת  20עוד ו, קליטה מתנדבים בתהליך 15עוד  . ישנםמתנדבים 35יש משא"ז כיום ב

 יך את הפרסום להתנדבות. נמש. תהליך

לביטחון עירוני כמו בראשלצ ורעננה )מותאם למספר תבחן אפשרות להקמת *לבקשת גל לנצ'נר, 

 , מבחינת תקציב וכח אדם. התושבים כמובן(

 פקחים נוספים. נוספים ויחד עימם שנישוטרים שני : צורפו שיטור משולבהוכנס לעיר : נקודת שיטור*

 יעבדו מול העיריה. בעיר, ו לפי צרכי החייםשעות  12הם יעבדו במשמרת של 

הכי  –אירועים הכמות מ 17% מתרחשים כ גבעת שמואלבהשוואה לשאר היישובים בבקעת אונו, ב

 נמוך מכל בקעת אונו ולכן אין הקצבה גבוהה יותר לשיטור בעיר מטעם מ"י. 

בהגדרה של רובע  בעיר אצלנו הואשיטור עירוני , כשלטובת הקהילה –שוטר קהילתי יש לנו כיום 

המרוחק  בקצה הצפונילמרות זאת מ"י אישרו לנו שני שוטרים מאחר ואנחנו . (בגלל כמות התושבים)

 של בקעת אונו וזה נכון להם מבצעית מבחינת נגישות לאירועים.

 עדכוני פעילות מ"י:

קטינים מהגבעה שעשו נזקים לרכבים וללובאים בעיר,  3בחודשיים האחרונים נעצרה קבוצה של *

 בני עקיבא ותקיפות. חניכי כולל התעמרות ב

 אך ידוע מי הוא. ,ברח . נוסףעם כלי פריצהחשוד נעצר –גניבות אופניים ליד המכינה *

 סים ומשאיות. אוטובומול בעיקר , בפעילות גשר קוקה קולה קיבל מפרץ אכיפה*



 כותבת הפרוטוקול: עינת כרמל


