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לכבוד
חברי וועדת הביטחון

הנדון :פרוטוקול ישיבת וועדת הביטחון מתאריך 11/08/16
בתאריך  11/08/16התקיימה במוא"ז מנשה ישיבת וועדת הביטחון של מרכז המועצות האזוריות.
הישיבה התקיימה בראשות ראש מוא"ז מטה אשר ויו"ר הוועדה ,יורם ישראלי ,ובהשתתפות
הקב"טים אלקנה משה ,מנחם גרינברג ,בינה נעים ,נועם רז ,ירון בלנרו ,גל יזרעאלי ,אמיתי קהלני
ופינצ'י הרשלר ,נציג התנועה הקיבוצית דותן רזילי ונציג מג"ב גידי עובדיה.
בפתח הישיבה בירך יורם את המצטרפים החדשים ,מנחם קב"ט מנשה ורזילי מהתק"צ ונשא
דברים לזכרו של חברנו שמחה נאור ,קב"ט מוא"ז מגידו ,שהלך מאיתנו בטרם עת .שמחה היה
מוותיקי הקב"טים ,דמות מרכזית בקרב הקב"טים ושימש כחבר וועדת הביטחון שנים רבות .יהא
זכרו ברוך.
יורם מציג את הדברים הבאים:
-

במהלך התקופה בה לא היה בעל תפקיד במשרה מלאה בממ"א הצטברו נושאי עשיה רבים
הדורשים טיפול.
יש התקדמות מסויימת בכל הקשור לכיתות הכוננות הצה"ליות אולם עדיין נדרש מיסוד
בכל הגזרות.
נושא הצח"י הוא נושא מרכזי לטיפול הן בהיבטי הקמה ובין בהיבטי שמירת כשירות.
בשבוע הבא תתקיים פגישה של ראשי ישובי קו העימות בצפון עם שהב"ט ושם נעלה דברים
החשובים לנו .אורי יצטרף לפגישה.
סוגיית המענה המשטרתי במגזר הכפרי הינה סוגייה מאד מרכזית ומשמעותית שמחייבת
עיסוק מעמיק.

סקירות של הח"מ
-

-

נכנסתי לתפקיד באופן מלא במחצית יולי.
מעבר לטיפול בדברים דחופים הפעילות המרכזית היא ביקורים בכל המועצות (עד כה
ביקרתי ב 12-מועצות) במטרה ללמוד את המאפיינים השונים ,למפות נושאים הדורשים
טיפול ולקבוע סדרי קדימויות לפעילות.
אני עוסק בתכנית "מלונית" מתוך כוונה להביא לבשלות עד סוף ספטמבר .הסיבה
העיקרית לעיסוק בתכנית נעוצה בהבנה שהמדינה עשויה שלא לתת מענה מספק ובזמן
וחובתנו כמועצות אזוריות לתמוך בתושבים שיאלצו לעזוב את בתיהם הן במושבים והן
בקיבוצים.
נושא נוסף שעל הפרק הוא חוק ההסדרים ותקציב  .2017-18אנחנו במעקב מתוך כוונה
לנסות לאתר ,ככל הניתן ,דברים שיפגעו בנו .הנושאים המרכזיים בהקשר זה אינם ,לפחות
בשלב זה ,בתחום הביטחון ומתקיים שיתוף פעולה בין מרכז המועצות האזוריות למרכז
השלטון המקומי.

 מתכנן להחזיר את המתכונת של כנסי קב"טים של המועצות האזוריות לצורך הפריההדדית וחיזוק הקשר .כנס ראשון יתקיים ,ככה"נ ,אחרי החגים.
סוגיית המענה המשטרתי למרחב הכפרי או מג"ב לאן?
-

למרות הכחשות המשטרה מתקיימת עבודת מטה לשינוי המענה למרחב הכפרי שעיקרו
הכפפה מבצעית של החבלים (כולל המש"קים ובסיסי ההפעלה) לתחנות הכחולות והפיכת
יחידות הסיור הכפרי ליס"מים מחוזיים (יתכן ובעלי אוריינטציה למגזר הכפרי).
נעשתה פניה בכתב שלי למפקד מג"ב ולמפכ"ל ולאחר מכן של יו"ר מרכז המועצות למפכ"ל
בדרישה להיות שותפים ולא תוצאתיים לתהליכי עבודת המטה .לשתי הפניות ניתנה
תשובה לא רצינית בלשון המעטה.
במקביל פנו  12ראשי מועצות בדרום לשר לבט"פ ולמפכ"ל ופנייתם טרם נענתה.
ממליץ לקיים דיון בסוגיה ולגבש החלטת וועדת הביטחון.
התייחסות חברי הוועדה
 גל – מעדכן כי הנושא עלה בביקור ממ"ז חוף בחוף כרמל .להבנת המועצה המפכ"ל
כבר קיבל החלטות וכעת דנים רק ביישום .משמעות ההחלטות כי כל תשומת הלב
תופנה למגזר העירוני והמגזר הכפרי יפגע קשות .במועצות כמו חוף הכרמל בהן
ריבוי תחנות משטרה כחולות המשמעות תהייה קשה ביותר .המועצה נחושה לעשות
כל שניתן במטרה למנוע את רוע הגזרה וראש המועצה מוכן להירתם למאבק ככל
שידרש.
 קהלני – הדבר החשוב שאנחנו צריכים להידרש אליו הוא כיצד מייצרים מענה
מיטבי למגזר הכפרי .אנחנו חייבים להתעקש להשתלב בעבודת המטה אולם לא
צריכים להגיע "נעולים" לפתרון כזה או אחר.
 אלקנה – הדבר המוביל בבחינת המענה צריך להיות אחדות הפיקוד והאחריות על
השטח .לדעתו אין יותר מקום למג"ב במגזר הכפרי .מסכים כי חשוב שנהיה
משולבים בעבודת המטה המתקיימת במשטרה.
 מנחם – העדיפות של מפקדי התחנות הכחולים הינה למגזר העירוני ולכן אם תבוטל
אחריות מג"ב על המגזר הכפרי אנחנו ניפגע.
 נועם – כיום מג"ב עובד מצויין בשטח ונותן מענה טוב .אם יש בעיות מקומיות צריך
לטפל בהן .חיוני שנהיה שותפים לעבודת המטה המשטרתית כדי שהשירות
לתושבים לא יפגע.
 ירון – מסכים כי איכות המענה הניתן כיום על ידי מג"ב טובה מאד .השיתוף עם
התחנות הכחולות הוא תלוי פרסונות.
 אורי  -מציע שתצא דרישה של מרכז המועצות לשר לבט"פ להשתלב בתהליך על
מנת לוודא את מתן המענה המיטבי לתושבי המועצות האזוריות.

סכום יו"ר הוועדה
 ההיערכות הקיימת של משק"י האשכול של מג"ב במועצות נותנת פתרון טוב למרחב
הכפרי.
 אנחנו צריכים לדאוג למענה המיטבי למרחב הכפרי ולתושבי המועצות.
 נכין ,בתאום עם יו"ר מרכז המועצות ,מכתב דרישה לשר הבט"פ ונבחן את הדרכים
להפעלת הלחצים הפוליטיים על הגורמים הרלבנטיים .אחריות הח"מ .לביצוע מיידי.
נושאים נוספים

-

אלקנה – מציע לקבע מתכונת של רציפות בישיבות הוועדה אחת לחודש-חודש וחצי גם אם
לא תמיד כל חברי הוועדה יוכלו להשתתף.
קהלני – תכנית "מלונית" במתכונתה הנוכחית בעייתית.
גידי עובדיה – ממליץ שמרכז המועצות יפעל מול מינהל חירום במשה"פ להחזרת
ההשתתפות שלהם במימון המרכזים המשולבים.
בינה – משהב"ט ופקע"ר הודיעו בכנסי התיישבות שהחל משנת  2017אחזקת מרכיבי
הביטחון תהייה במצ'ינג של  .70-30מועצה שלא תממן את ה 30%-שלה תיקנס
בהתחשבנות לשנה הבאה.
מבקשת לבדוק את סוגיית ההחלטות ביחס למימון העסקת מאבטחים  12חודשים בשנה.
ברוב המועצות אין יכולת העסקה בחודשי הקיץ.

סכום יו"ר הוועדה
-

מודה לחברי הוועדה על השתתפותם ולמוא"ז מנשה על האירוח.
ישנם נושאים רבים על הפרק שמחייבים הירתמות ועשיה.
סוגיית מימון אחזקת מרכיבי הביטחון תעלה לשהב"ט בפגש פורום קו העימות ביום ג'
הקרוב .אחריות הח"מ .לביצוע מיידי.
ישיבת הוועדה הבאה תתקיים עוד לפני החגים כדי לפתוח במתוכנת של ישיבות בתכיפות
של אחת לחודש-חודש וחצי .אחריות הח"מ בסיוע ענת ושונטל ,שוטף.

בברכה,

אורי בן יהודה
ראש תחום ביטחון
והיערכות למצבי חירום

העתקים
שמוליק ריפמן – ראש המועצה האזורית רמת נגב ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
יורם ישראלי – ראש המועצה האזורית מטה אשר ויו"ר וועדת הביטחון
ישראל נדיבי – מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
ניר מאיר – מזכ"ל התנועה הקיבוצית
מאיר צור – מנכ"ל תנועת המושבים

