
24.03.21ועדת ביטחון  ישיבת 

ין, יוסי צרויה, חיים מלאך, דרור פילץ,  ימוטי לנדאו ,ליאור טוביה, רינה ינקו , טל ד  משתתפים :

 אלירן מלכי, רן ארנון ,יובל עובד, אבי מנו .  

 : כללי

הישיבה נערכה במסגרת תוכנית עבודה שנתית אחת לרבעון   •

o  מפגשים  4  יערכו במהלך השנה

o  24.03.21  -1מפגש

o  טרם נקבע  -2מפגש

o  טרם נקבע  -3מפגש

o  טרם נקבע  -4מפגש

 :ישיבהשעלו ב נושאים

 ליאור טוביה    - דברי פתיחה  •

   צרויה יוסי   –שוטר קהילתי  תסקיר •

 קב"ט מועצה  -חינוך  תסקיר •

 קב"ט מועצה  -חרום  תסקיר •

קב"ט מועצה  -ביטחון שוטף   תסקיר  •

 דיון פתוח   •

נפתחה  פתיחה הישיבה  הפסח    :  לחג  ברכה  ודברי  כוסית  תיק  בהרמת  מחזיק  טוביה  ליאור  של 

 . הביטחון 

 : פלילי \רת נושא משטרהיסק

, כמו כן.  בנושא פשיעה בסביון  2021ראשון של שנת  יוסי עדכן את חברי הועדה על נתוני הרבעון ה

יש לדחוף שוב    ,לבקשת יוסי.  עודכנו חברי הועדה על הפעילות היזומה שהתרחשה בימים האחרונים

 את נושא ההתנדבות בלילות לטובת פעילות איתור וסיכול 

לבתים .    תניסיונות התפרצויו - 13 •

לבתים .  תהתפרצויו - 3 •

גניבת רכב   - 1 •

בישוב  םפעילות מנע בנושא טרקטורוני •

 סמויה בנושא סמים ובני נוער . פעיות  •



 

 : סקירה בנושא חינוך

 בתחום הביטחון והבטיחות .והצופים נעשה בבית הספר הגנים  על ה חברי הועדה עודכנו 

ועד     02.05  םבין התתארכי   םשיתקיי  על תרגיל חרום לאומי של משרד החינוך  וחברי הועדה עודכנ 

 .  םמול צוות החינוך  רכז הביטחון והגורמים הרלוונטיי  הכנה באחריות קב"ט  06.05

הכלל ובית הספר    צהועבמתקני המ  סלולריים  גגות  תשתיות    פרויקט  התחלתחברי הועדה עודכנו ב

 . על התהליך כולל תהליך ואופן הפיקוח בפרט

 .  ליקוייםנמצאו לא ובית הספר  בהילדים וביקורת בטיחות של משרד החינוך בגני התקימה 

 

 : סקירה בנושא חרום

ממצאי הביקורת  שנערכה ברשות  רח"ל ופקע"ר    ניתנה סקירה מלאה על ביקורת משרדי ממשלה

הועדה בצורה  מסודרת    לחברי  תופץ   הביקורתיוצגו לליאור טוביה בפגישת עבודה חודשית כמו כן  

. 

   תבחן.  פיקוד העורף ההכנה והשתתפות משמר השכונה  מול        05.05.21  יערך בתאריך    תרגיל רשותי

 והוקמה תשתית מסודרת לחדר מכלולים נוסף.  ועבר מתיחת פניםחדר הפעלה שודרג 

 בזיקים . מול גדוד של פקע"ר  בחודש אפריל לתרגיל משותף תצאיחידת הסער 

 

 :סקירה בנושא ביטחון שוטף 

 . 2021מחסום חדש לכניסת יהוד צפי התקנה בחודש אפריל הוזמן  

 נחליאלי לטובת פיקוח על שטחים ציבורים . ו תוספות מצלמות בחורשת הזיתים 

 השער בסמטת הדגן כולל נעילה בשעות הלילה .  תוהמשמשתוספת מצלמה 

 גיוס פקח נוסף לצוות הקיים לטובת הגברת אכיפה . 

 לתושבי סביון לטובת איכפה .  םייכיהש   RZRהקמת מאגר רישום כלי שטח

הקמת תשתית לטובת צוותים של תגובה ראשונה במקרה חרום )צוות לכול גזרה לטובת בדיקת  

 תושבים ( באחריות טול ואבי מול ליאור  ואלירן . 

 

 : עדכונים  ודיון 

 . הכרת תודה רינה על ארגון טיול משמר השכונה  •

 התקבלו תגובות מתושבים שאינם חברי המשמר הרוצים לקחת חלק בטיולי  המשמר . •

 יום העצמאות הקרוב אופציה לשירת משמר שכונה )כמו בשנה קודמת (   •

 תקשור לתושבים בנושא דריכת מערכת אזעקה.  •

 לאחר אירועים באחריות אבי . תקשור מוקד אמון לתושבים באופן רציף לא רק  •

 זימון לפגישת עבודה מערכת )בוגנים לאיתור סיכול גניבת רכבים (  •

דריכת מערכת    בוצעהלא    ,גניבת רכבים ופריצה  ,כלל האירועים האחרונים ב
 ! אזעקה כנדרש ומצופה

 בברכת חג שמח וכשר 

 בברכה אבי מנו קב"ט מועצה מקומית סביון 




