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סיכום שנה  5112וועדת ביטחון
תושבים יקרים
להלן סקירה של  2915ומה שעומד לקרות במהלך  2916בתחום הביטחון היישובי .
כללי באיזורינו  :בתחילת השנה היה גל פריצות שבעקבותיו ביצענו כמה מהלכים שאחד מבינהם היה תצפית לילית על
צירי התנועה החקלאיים ע"י כיתת הכוננות וקב"ט היישוב  .גל זה דעך לאחר תפיסת חוליית הפורצים  ,לאחרונה ישנה
מגמת עלייה חדשה ברוח הזמן  -בדצמבר ( "חג מולד הנביא מוחמד" ) שבו ישנה עלייה בגניבות בע"ח ובעיקר כבשים ,
ובכלל המגמה של עבירות פע"ר גם מתעצמת .
ומה ביישוב  :לאחר מקרה מצער שבו נצפה סייר נם שנת ישרים בבוטקה ליד שער קדימה  ,נערכה שיחת הבהרה מול
חברת בן ביטחון ,ובעקבותיה סוכם על כמה שינויים בניהול של נושא הסייר ,כדלקמן:
א .הוחלף הסייר במיידי  ,והמפקח התחלף לאחר מכן.
ב .חברת בן ביטחון נקנסה כספית.
ג .תוגבר הפיקוח על הסייר באמצעים טכנולגיים ( התראה למוקד במקרה ורכבו אינו "זז" למעלה מ  15דקות ).
ד .שופרה הבקרה על ההתיצבות למשמרת הלילה ( כיום מדווחת ברמה יומית כניסה  /יציאה  /תקלות ).
ה .נרכשה "סיורית" המאלצת את הסייר לבצע הסיור על פני כל רחובות היישוב ולא רק בצירים ראשיים.
ומה עוד יש לנו בקנה ל :2916
 .1הוחלט על רכישת והתקנת ג"ת סולאריים לטובת הארת הגבול המזרחי של בתי התושבים עם קו הפרדסים
 .2נרכשה מצלמת אינפרא אדום לשימוש בעת עלייה ברמת הפעילות הפע"ר לדיווח לסייר על תנועות חשודות
 .3שידרוג מערך המצלמות ביישוב  ,הגדלת הרזולוציה שלהן ואיכותן  ,כמו כן הוספה של עוד כמה אתרים
נבחרים ציבוריים להגברת מיגון היישוב .
 .7השנה תוקצבנו ע"י המועצה האיזורית בסכום כספי שנועד לשיפוץ מקלטים ציבוריים  ,הוחלט על ביצוע
עצמי של היישוב מתוך כוונה למקסם ביצוע עבודות לאותו סכום מתוקצב ע"י הצעות מחיר
 .5מצורפת בזה אפליקציית המועצה ( מומלץ להתקינה לשימושכם )
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