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 08.12.2016מיום  פרוטוקול  – ביטחון: כינוס ועדת הנדון

 

 

 ראש המועצה ויו"ר הישיבה.  - אלון שסטר :נוכחים 

 מנכ"ל ורמ"ט חירום. - עודד פלוט 

 עו"ס צח"י חוסן. - מיה זילברבוש 

 קב"ט המועצה.  - אייל חגבי 

 קב"ט מכללה . - לירון בילדר 

 קב"ט מוס"ח . - טל קליינר 

 מש"ק שער הנגב . - אהרונייהודה  

 מב"ס שער הנגב. - חי מייזלס 

  

 

  מוזמנים: 

 . חטיבה צפוניתק' עורף  - זנדניאלעד רס"ן  

  

 רמ"ד מב"ט פקע"ר - רס"ן שי יוסף  :חסרים

 קיבוץ גבים חבר מליאה.  - איציק חסון            

 יו"ר מוניציפלי ברור חיל . - יוסי קרן            

 

 : שנידונו בועדה הםהנושאים 

 נדניזרס"ן  –השינויים באוגדה מבחינת העורף  .א

 שיטור קהילתי –ירועים פלילים והערכות בכ"א שבנוסף סקירה של א .ב

 קב"ט המועצה -מרכיבי ביטחון בישובים, גדרות,רכבים, חמל"ים, מיגוניות .ג
 קב"ט מוס"ח . -ביטחון מוס"ח   .ד

 

 

טחון של מוא"ז שער הנגב יום ה' התכנסה ועדת בי 08.12.2016בתאריך  .1

 בראשותו של מנכ"ל המועצה .
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 קצין עורף חטיבה צפונית : –רס"ן דנדני  .2

 

המועצה  ביישוביבתחום מרכיבי ביטחון  העשייהסקר בפני הנוכחים את עיקרי  .א

 .  2017ואת עיקרי התכנון לשנה"ע  2016בשנת 

פקע"ר, מועצה  סקר את המופעים שבוצעו בשת"פ בין כלל הגורמים )צה"ל, .ב

 . ורח"ל (

"עמידה איתנה", "צמח בר", תרגיל צופרים, תרגיל תרגילים משותפים : 

 חומ"ס בכפרית, ופגישות עבודה שוטפות וכנס רבשצ"ים .

 תפיסת מערך העורף המחודשת באוגדה : .ג

החלו בהקמת מכלולים, מכלול עורף אוגדה, ומכלול עורף בחטיבה, 

נדני הדגיש כי עדיין לא זברשויות, שמתקבלת תמונת מצב מהיקלר"ם 

 הושלמה העבודה בהקמת המכלולים אבל הכיוון הוא חיובי .

 : המועצה ביישוביהגמ"ר  .ד

יש כוונה שכל חברי הכיתת כוננות הולכים להיות מוצבים בהגמ"ר ולא 

 ביחידות שונות .

  ביטחוןרפיים במרכיבי וכוונה לחזק את הישובים העישנה  .ה

של החטיבה הצפונית עם המועצה בדגש עם הקב"ט הח"מ ציין שהיחסים  .ו

ומסייעים רבות למתן מענה פתרון איכותי ועקבי לנושאים  מצויניםהינם 

 השונים .

 

 לירון בילדר : –קב"ט מכללה  .3

 

הדגש כי נעשתה עבודה טובה של טל קליינר השת"פ היה מוצלח מאוד, ומבקש 

ותפות בין המועצה להיות מעורב בקבלת הקב"ט שיבחר, כי יש עבודות מש

 למכללה וזה צריך להימשך .

 

 קב"ט המועצה  אייל חג'בי: .4

 של מרכבי הביטחון, הכוללים,  בפרויקטיםא. ציין בפני הנוכחים על ההתקדמות  :

 גדרות, רכבים, חמל"ים, ומיגוניות, כמו כן ציין כי מושב יכיני הסתיימה העבודה       

 . ההיקפיתעל הגדר                

 ב. קב"ט מוס"ח טל קליינר מסיים את תפקידו במועצה וימלא את מקומו      

 הופץ מכרז בנושא . –יואל צדיקביץ עד לקבלת קב"ט מוס"ח      
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 :יהודה אהרוני  –שיטור קהילתי  .5

ואת היעדים  2016הציג בדיון את הפעילות שנעשתה במהלך שנת העבודה 

האשכולות ככול הנראה יועברו להיות ת"פ דכן ששוטרי י, ע 2017לשנה"ע 

 .הכחולה, הנושא ייסגר במהלך השנה הקרובה  המשטרה

 

 (  בשער הנגבקהילתי ה) רצ"ב סיכום פעילות מחלקת שיטור 

 

 בברכה                                                                               

 אייל חג'בי                                                                              

 קב"ט מוא"ז שער הנגב.                                                                     

 

 : תפוצה 

 ראש המועצה. –אלון שוסטר 

 מנכ"ל המועצה רמ"ט חירום. –עודד פלוט 

 גזבר המועצה. –שמעון קרן צבי 

 מנהל אסטרטגי. –וון נפתלי סי

 מהנדס המועצה . –דניאל סנרמן 

 עו"ס. –מיה זלברבוש 

 מבקר המועצה . –בסן אעלי ד

 קב"ט מכללה . - לירון בילדר

 חי מייזלס, יהודה אהרוני. –שיטור קהילתי 

 . רח"ל מנהלת מרחב לכיש מחוז דרום –מיטל מורציאנו 

 65פד"מ  –קצין עורף פקוד דרום  –סא"ל ניר חג'בי 

 .עורף אוגדהק.  – 643אזח"ע 

 ק' עורף חטיבה צפונית . - זנדניאלעד רס"ן 

 רמ"ד מב"ט פקע"ר - רס"ן שי יוסף

 ביטחון .תיק ועדת 
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