
 ועדת ביטחון

29/11/2021 

 כ"ה בכסלו תשפ"ב                                                                                                        

 64619ס/

 

 29/11/2021פרוטוקול ועדת ביטחון מיום : 

, נבחר ציבור – , שי סימנטוביו"ר הועדה  – , שלמה זלמן סיונוב ראש העיר  - נוכחים : ליאת שוחט
 מנהל אגף ביטחון וחירום נכנס החל ממחר. , כפיר אדרימנהל אגף ביטחון וחירום יוצא – ג'ון דוידוב

 נבחרי ציבור – חסרים : משה יקותיאלוב, אבי זילכה

 : ליאת שוחט

, וכי שלום לכולם, אני פותחת את הישיבה בהודעה כי מנהל אגף הביטחון ג'ון מסיים את תפקידו
 כפיר אדרי מחליפו החל ממחר. בהצלחה לשניכם.

 :  שלמה

בתקופת הקורונה הועדה לקחה על עצמה את הניהול בנגיף קורונה, אנחנו דנים בעליית התחלואה, 
 היערכות. כיום, העיר היא צהובה, יש לעודד חיסוני ילדים.-בגל החמישי

 :  ג'ון

 אין מה להילחץ מזה שהעיר צהובה, אנחנו עיר קטנה ולכן מקדם ההדבקה הוא משמעותי. 

 כרגע אין פעילות ואנחנו נערכים להביא חיסונים למוסדות החינוך.

אין כרגע פרטים על הזן החדש, זה ייקח בערך שבועיים. קיימת הסברה ארצית לחיסוני הילדים, 
 ום.יש לערב את הקהילה בעיר כדי לקדם פרס

 ואין בדיקות בקופות החולים כי אין ביקוש, אך מבצעים חיסונים.חולים בעיר,  46כיום יש 

משאבים  המשטרה קיבלהיש בעיר גל גניבות, המשטרה מודעת ויש פעילות משותפת, בנוסף, 
 בחודש האחרון נתפסו שתי חוליות של גנבים מהשטחים. ובעקבות כך מהעירייה,

העירוני זכה במקום ראשון בארץ, ההצטיינות נבחנה בשלושים השיטור אני שמח לבשר כי 
 בהצלחה. ויוקרה.₪  100,000בכולם, היום הם מקבלים את הפרס  100פרמטרים, והציון היה 

 : שלמה

תרון עתידי יש בעיה ברחוב החצב בחסימת התנועה עקב מכירת סופגניות בחנות, צריך למצוא פ 
 .חירום בבתי ספר מבקש לדעת האם בוצעו תרגולי  לכך.

 :  ג'ון

נעשו תרגולים בבתי הספר, הקב"ט מעביר הדרכה למנהל ביה"ס וההדרכה מועברת למורים. נערך 
 תרגיל פעם בשנה עם התלמידים.

  : שי

יום, אם מגיעים מכיוון העירייה יש פנייה ימינה או שמאלה, אין שדה ראייה, יש שם ברחוב אור 
 הרבה תאונות לאחרונה, יש למצוא פתרון ולהציב תמרור עצור. 

 אני מבקש לבצע סיור במוקד כפעיל חברתי.

 : כפיר

 אין בעיה, נתאם סיור.



 : שי

 מקלטים, למי יש מפתחות במצבי חירום.

 : ג'ון

מקלטים, בשנה הבאה נסיים את כולם, יש פערים בחיבור חשמל וזה בטיפול.  9השנה שיפצנו עוד  
 הבעיה העיקרית היא הנגשה, ולא ניתן להנגיש את כל המקלטים.

ובמקרי חירום הם פותחים את המקלטים המקלטים שיש בהם פעילות נמצאים בקבוצת וואצאפ, 
 את השאר הפקחים פותחים.

 : שי

 אין שיטור באזור שמאחורי הקניון, מבקש לבצע סיורים. 

 :ג'ון 

 בלילה יש ניידת אחת שמסתובבת בעיר.

 : כפיר

אני חושב שצריך להסתכל על הערכת מצב ואי אפשר להתעלם מעליית מדרגה מהפעילות של הטרור 
 בארץ, צריך להיות ערניים במצבים של מעבר משגרה לחירום.

חירום בגלל תנאי מזג אוויר, יש לשתף את הגורמים המטפלים שיהיו חלק נקודה נוספת, מצבי 
 מועדה זו.

האירוע הכי מרכזי שצריך להעצים בוועדה, זה הכניסה לבית בפארק מדובר בכביש ראשי וצריך 
 לערב את משרד התחבורה.

 :ג'ון 

גנים וניידת גרים שם אנשים באתר בנייה, כולם מסביב עובדי השטחים, ולכן הצבנו שומרים ב 
 קבועה שמסיירת.

 : כפיר

 צריך דיון נפרד על כל מה שקורה בבית בפארק, ולהציף הכול. 

 : שלמה

: בית בפארק עם הגורמים הרלוונטייםנק' חשובות, אולי נעשה ועדה עוד חודשיים ונעשה דיון רק על 
 חינוך, שפ"ע וכד'.

 :ג'ון 

שינוי אבטחה בגני הילדים, המערך השתנה אין יותר מאבטחים יש ניידת שמסתובבת בין הגנים.  
ת שמסיירת בעיר בצד אשכולות והמשטרה אמרה כי אין תקציב, ולכן יש נייד 5בבית בפארק יש 

 מערבי, צד מזרחי ובית בפארק.

 :  שלמה

 לסיכום, רוצה להודות לג'ון דוידוב על עבודתו ומאחל לו בהצלחה בדרכו החדשה. 

 וכמובן, בהצלחה לכפיר בתפקיד.

                                                               

 שלמה זלמן סיונוב                                                               

 יטחוןיו"ר ועדת ב


