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 פרוטוקול ישיבת ועדת בטחון
 1.5.22מיום  

 
 

 נוכחים:
יו"ר הוועדה –דורית בן מאיר   

חבר ועדה –שחר סימנה   
חבר ועדה –רועי גבאי   

גב' יעל יצחק פור-מזכירת העירייה  
 
 
 
 

, בסיומה ניצלנו את הזמן והתכנסנו לישיבת נוספת ביקורתהתקיים דיון וועדת  1.5.2022בתאריך 
 שהקשרה ועדת הביטחון.

 
 המטרה : עדכונים והתייחסויות.

 
 

 דורית:

על כך הופץ   5.9.2021.  מעדכנת את המשך הפעילות בפרויקט מיגון ) זאת בהמשך לעדכון מיום 1

מורכבת וברובה באחריות   נציגי העירייה אשר בה נטלו חלק גדול בפעילות: פרוטוקול(.מדובר בעבודה 

סגן ראש העיר מר חיים מסינג, מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה הגב' זהבה בן חמו ונציגיה, מנהל אגף 

 המחשוב, נציג הביטחון שיראל , בוצעו בדיקות בארכיון הוועדה המקומית משם נלקחו ממצאים ועוד.

 

אזורים במטרה לקבל  לקבל תמונת מצב  3-תכנון ובנייה חילקה את העיר ל א. מנהלת   

 מדויקת. ערכה מיפוי בדרך של :        

נטר ממקלט ציבורי, סימון כתובות של בתים שנמצאים  100סימון בתים הנמצאים בתוך הרדיוס של 

והמבנים שאין להם ממ"ד מחוץ לרדיוס ולהם יש פתרון של מקלט פרטי או ציבורי, סימון  כל הדירות 

מטר, סימון כתובות של בתים דו משפחתיים שבבית אחד יש  100ואין להם מקלט ציבורי ברדיוס של 

ובתים שאין להם כל  38מממ"ד ובבית הצמוד אין ממ"ד, בתים שנמצאים בתהליך פינוי בינוי ותמ"א 

.  מיגון  

להם כל פתרון מיגוני והם אלה שצריך לטפל ב. כיום אחרי המיפוי אנו יודעים להצביע על הבתים שאין   

    בהם בהקדם.    

ג. בכוונתנו לסיים עוד מספר בדיקות ולאחר מכן להציע הצעות כיצד לפתור את הבעיה כמובן שהתושבים 

להם אין מיגון הם  אלה שצריכים להחליט איזה מיגון הם מעוניינים והם צריכים לממן את המיגון לצד 

תיתן להם.הקלות שהעירייה    

ד. כבר יש לנו רווח גדול כי במהלך הבדיקה קיבלנו תמונת מצב כמעט מלאה המצביעה על תושבים שאין 

 להם פתרון מגוני בנוסף עודכנה מערכת העירונית בהתאם לממצאים. 
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ה. בעיני רוחי אני רוצה לראות את המשך העבודה שנביא לתושבים ספקים, נעשה מעין תערוכה בה 

יעו לתושבים את הדרכים בהם ניתן למגן את הדירות .מניחה שזה ייקח עוד זמן רב.ידגימו ויצ  

 

 

.  הקשר עם מפקד  משטרת יבנה ושוטריו מצויין, הפעילות בין שוטרי האכיפה לשוטרי התחנה מבורכת 2

 והם יודעים לעבוד יחד.

 

בכוונתי להציע לראש העיר לרכוש ניידת שיטור עירוני  נוספת .  –. לאור המצב הבטחוני הרגיש 3   

 

אני לא מעוניין רק בעדכונים אני מבקש להיות גם שותף להחלטות.    -שחר סימנה  

 

פעילות מבורכת רק שלא ברור מתי הוקם הצוות וכו' –גבאי רועי   

מתייחס למצלמות שצריכים להיות בפריסה בפרת בקרבת מוסדות חינוך.                      

 

  -דורית

. בעניין פרויקט המיגון ר' העיר הוביל את העניין ויש לו זכות מלאה להקים צוות ולהריץ את העניין. 1

ועצת העיר. בכל זאת ועוד עדכנתי אתכם בפגישה הקודמת בכל הפרטים  וגם עדכנתי באחת מישיבות מ

 מקרה תעודכנו בהחלט על המשך הפרויקט.

 

. לגבי מצלמות ידוע לי שרכשו מספר מצלמות כמו כן סגן ראש העיר נפגש עם חברה שהגישה הצעה 2

הנושא בטיפול. –מיוחדת בעניין צלום מרחפנים וכו'.   

 

אי הביטחון.. בחודש יוני  אקבע דיון עם מפקד התחנה והנוגעים בדבר  בכל הקשור לנוש3  

 

 

                                                                   
      
 

 נרשם ע"י דורית בן מאיר
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