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הנדון :ועדת ביטחון רבעון א'
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בתאריך  01.40.02התקיימה ועדת ביטחון בראשות סגן רה"ע מר אפי מור ובהשתתפות חברי ועדת
הביטחון (מצ"ב רשימה).

.2

התייחסות משתתפים-:
מר יוסי גרינפלד – מנהל שירותי חירום וביטחון -:


תרחיש הייחוס מדבר על "מהלומה" ,ממס' גזרות וזירות שהעיר תצטרך להתמודד.



מטה החירום הרשותי יבצע אימון בסימולאטור ב, 50.42.02 -כהכנה טובה יותר "למערכה"
הבאה.



נושא המצלמות יוצג במפגש הבא.



רכשנו מערכת קשר חדשה שתקנה לנו עצמאות ושליטה בקשר.



מציג את תוכנית המיגון במוסדות החינוך הכוללת מה בוצע ,בתהליך ובתכנון.

מר ניר יוגב – שיטור העירוני-:


מציג את יעדי השיטור העירוני ב.5402 -



סיכום פעילות לרבעון א'  – 5402בדגש על אירוע איכות חיים ,בריונות  /אלימות וונדליזם ,בריונות
בתנועה וחניות.

פקד מיכאל דוד – קצין מתנדבים (משא"ז)-:


מציג את היעדים וכיווני הפעולה של המשא"ז בעיר.



מציג את סיכום רבעון א' במדדי הפעילות :סיור ,תנועה ,אבטחה  /אחר..

מר רוברט סופרו – חבר וועדה-:


מחמיא על שינוי המיקום החדש לחגיגות יום העצמאות.



משבח את העבודה בתחום המיגון במוסדות חינוך ושלא נצטרך להשתמש בהם.

מר אבנר כהן ששון  -מנהל פרויקט שיטור עירוני ומרכזי שכונות-:


בכל חודש מתקיימת פגישה אצל סגן רה"ע ביחד עם כלל הגורמים כולל החכ"ל לגבי סטטוס
התקדמות בנושא המיגון בבתי הספר  /גנים.



בביה"ס "איתן" ישנה סוגיה קשה לאוכלוסיית התלמידים הסיעודיים ,יתבצע סיור נוסף עם גורמי פקע"ר
ורח"ל בנושא הנגישות ,הכוונה שבעתיד יבנה מבנה ייחודי לאוכלוסייה זו (בתקווה שיהיו תקציבים)

פקד כדורי נחום – ק .אבטחה-:


בתחום המוס"ח ( מוסדות חינוך) הדברים מתבצעים טוב צריך לשמר זאת.



ישנו שיתוף פעולה עם השיטור העירוני.



מתבצעות פעולות שותפות עם הדוברות.

מר חנן פרץ – קב"ט מוס"ח (צפוני)-:


אנו שותפים לעשייה בנושא ביטחון ובטיחות ולמדינות רה"ע בנושא החינוך בעיר.

מר חיים צבר – חבר וועדת ביטחון-:


עפ"י התרחיש הצפוי "מהלומה" ממס' גזרות כנראה לא יתקיימו לימודים בעיר.



מבקש שתוצג תמונת מצב על מקלטים פרטיים בעיר ( גם אם לא לוקחים אחריות ).



מיגון בתי הספר חשוב אבל במהלך אירוע מורכב לא תמיד זה ישרת אותנו.



ממליץ על חברה מקיסריה שמציגה יכולות בתחום המצלמות שיתנו מענה לעיר אשקלון.

מר אבי קריסי – חבר וועדה-:


האם מדובר על אכיפת דוחות חניה בשכונות?
לפני רישום דוחות יש להפעיל את "הקומנסס".



צריך להגדיר נכון את החניות ע"מ שלא ל"הכשיל" את התושבים.



מקלטים שלא בתוך בנינים ציבוריים צריך לעודד עמותות ,הם מתחזקים את המקום ,
(מבקש להציג את תמונת המצב במפגש הבא).

מר אפי מור – סגן רה"ע – ממונה ביטחון ומנגנון – (סיכום)-:


התובנות שלנו מ"צוק איתן" הובילה אותנו למס' היערכויות שעל חלקן חשבנו עליהם וחלקן לא.



ההיערכות לעימות הבא מחייב אותנו לתת מענה למס' זירות בו זמנית.



ככל שנהיה מוכנים ,מאמין שנהיה טובים יותר לא נוכל למנוע את הנזק כולל בנפגעים.



התרגיל בסימולאטור הינו חשוב וגם שילוב עם תרגילים נוספים.



ישנה חשיבות רבה לתרגול התלמידים בבתי הספר בנושאי ביטחון ובטיחות.



בחירום בבתי הספר לא ילמדו אך חשוב לנו לשמור על השגרה בתקופה זו (הפעלנו הפגות בבתי
הספר במהלך "צוק איתן").



מיגון בבתי הספר ,אנו נעשה הכל למגן את כלל הגנים.



אנו מטפלים גם במקלטים המשותפים ( 170מקלטים) ,אנו לוקחים את האחריות לטפל בהם.
לטובת הנ"ל גייסנו עובד לטפל בנושא.



מציין לחיוב את הטיפול וההשקעה של "עמיגור" בשיפוץ המקלטים.



השיטור העירוני מודע לבעיות במקלטים המשותפים ובשיתוף עם הפיקוח והמשטרה מטפלים
נקודתית במקלטים בעיתיים.



השיטור העירוני הוא יתרון עבורנו לביצוע משימות רבות ,אנו מתכוננים בקיץ לתת לו לאכוף את
החופים.



כמות המתנדבים במשא"ז ,אני מבין את החשיבות למספר הקטן והאיכותי.



מצלמות – אבנר מנהל פרויקט ומחלקת הביטחון ביצעו עבודה טובה ,ביקרנו בראשון לציון ובת"א
וכן במוקד בלוד ע"מ ללמוד מהם (נבקר גם בקיסריה).



אנו מעוניינים לעבור לטכנולוגיה עם סיבים חיים צבר (צ'בו) מוזמן להיות חבר בצוות.



טלפונים – לא נכנס לדיון בנושא.



חניות – הנושא כאוב צריך למצוא את האיזון ביחד עם השיטור העירוני ,הפיקוח והמשטרה אנו נקבע
מדיניות היכן כן אוכפים ,מקווה שבמהלך השנים הקרובות נפתור את בעיות החניות.

מודה לפורום על שיתוף הפעולה.

בברכת חג עצמאות שמח

חיים מור יוסף
ממונה חירום

יוסי

גרינפלד

מנהל שירותי חירום וביטחון

