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 :נוכחים
 דב אביטל, נתי אוסטר , הרצל גושן, ענאן מנצור, מנחם גרינברג, אילן שדה

 נושאים לדיון
  

 חברי וועדת הנצחה ומי מוביל .1
 עדכונים לגבי השומר מנשה .2
 עיר ללא אלימות ושילוב עם השומר מנשה .3
 יישובים מתקשים  .4

 מאור .א
 גן שומרון .ב
 שדה יצחק .ג

 ג בעומר"ל/ הערכות שריפות קיץ  .5
 .שער מנשה, (תאילנדים)גן שמואל , מאור, גן שומרון -עדכונים על פריצות  .6
 אילן שדה .7

 .לא צריך לקיים ישיבה בכמות כזו ויש להחליף אנשים באם לא מגיעים .א
 . אנשים העוסקים בתחום הביטחון ורוצים לתרום מהיידע .ב
 .ההחלפה תהיה עם אנשים שאינם במליאה ויכולים להיות נציגים מהיישובים .ג
 .היה התרגיל הטוב שהיה במועצה -ערכנו סיכום עם כל מנהלי המכלולים  -י שהיה "התרגיל האחרון של הצח .ד
 .מה לא היה בסדר על מנת לתקן ולשפר דברים היאהתרומה של תרגיל  .ה
 בתפקוד ובכל התחומים  -התרגיל היה מעולה  .ו
 .ר "א ופקע"מד, ה"כב, השתתפו בו כל הגורמים הרלוונטים משטרה .ז
 מצוינת לטובה  -המחלקה לפיתוח קהילתי  .ח
 י כמו במועצה שלנו"אין מועצה בארץ שקיימת ביישובים מערכת צח .ט
 .מועדון הנוער מלא -י ברצינות "היישובים לוקחים את הצח .י

 .ומתנדבים כאשר זה אמיתי מצד אחד יותר קל מצד שני יותר מסובך מכיוון שיש חיים על הפרק גיוס כוחות .יא
 אמצעי קשר וכו -ק ובשטח "הורגש חוסר באמצעים בחפ .יב
 .ק"ונקצה אמצעים קשיחים לחפ, המעבר למבנה החדש הדברים ישתפרו עם .יג
 .החירום הוא שטח ענק המאפשר קיום שגרת חירום של כלל המכלולים .יד
 .בטיפול מנחם –תודה לכלל המשתתפים החיצונים  הוציא מכתבייש ל  .טו

 ענאן  .8
 .כלל היישובים הם בטריטוריה של התחנה -יישובים בגבולות המועצה  11 .א
 שער מנשה כדאי לצרף אותו לוועדה  .ב
  2112לעומת  2118עשיתי ניתוח נתונים  .ג
 .ר עלייה של אחוזים בודדים בגניבות והצתת רכבים"עבירות פע .ד
 רכבים  4מענית  .ה
 .הצתת רכבים מייסר ומאור .ו
 .עדיין לא עלייה דראסטית זה במישור המקובל .ז
 פריצות לרכבים  -שער מנשה בית קברות  .ח
 .הרתמויות לטיפול בשער מנשה מתקיימות וזה על חשבון דברים אחרים במרחב .ט
 טיפול יעיל לסיים  -תיקי חקירה זה בעדיפות  .י

 .שליטה בשני אלו יצמצם את העבירות -יש לשים דגש  -שער מנשה ומעבר ריחן  .יא
 .אפילו מצלמות דמה. מצלמות מצמצם ומרתיע ומעתיקים את הפעילות לגזרה אחרת .יב
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ולכן סגירה של המעבר תרתיע  -רכב שנגנב מגיע ישירות למעבר  -חייבת להיות שליטה שלנו במעבר ריחן  .יג
 .ותוכל להציל את הרכב

 הרתמות התושבים ומנהלי המועצה ראויה לציון ,ינם דמיוניםתרחישים מצוינים וא ומאוד נהנתי בתרגיל הי .יד
 .השאיפה היא לבצע עוד תרגיל ועוד תרגיל .טו

 ר קודם "מפקד יקל -דב אביטל ממצר  .2
  -נתי  .11

 נושא של מצלמות צריך להעלות על ראש סדר העדיפויות .א
 .תועפותל לא נותנת לעקור ולהעתיק את העץ עולה הון "קק -מפקד המחוז בכיבוי התקשר  .11
עצמנו ועל ועלינו לסמוך על . הראשונות זה המפתח' ש 24ברמת היישובים כל עוד אנחנו מוכנים עצמאית ל .12

 .שעות זו סיסמא זה אינו זמן מוגדר 24כאשר , היישובים שיהיו מוכנים
 .עין שמר הופך להיות בסיס גדול ויהווה אמצעים להגנה אווירית .13
 המצלמות ועיר ללא אלימות והשומר מנש .14

 מחכים למוקד וכשיהיה תהיה הטמעה .א
 .להביא תוכניתמתקציב פיתוח של היישוב על הוועדה ליישוב ₪  211,111-סדרי גודל של כ אני מוכן להקצות, אילן .15

 .מנחם לזמן דיונים עם חברי הוועדה ולחבר אותם לתכנית .א
 .איציק שלומי מונה ברוב קולות פה אחד -וועדת הנצחה  .16
 .מנשה במשרדים של מנחם פגישה הבאה דיון בשומר .17
  -נתי אוסטר  .18

נוער פגשתי את המדריכים ולא כולם יוכלו להגיע ולכן לדעתי הכנס צריך להיות רק הראשון מסוגו  -י "צח .א
 .ולקיים עוד ועוד כנסים

 .י ומה אנחנו פותחים להם"מה מקום הנוער בצח -יש לראות מה המטרות בכנס וכיצד מציגים  .ב
 ?האם היישוב יכול לבטל את החק עזר לשמירה ביישוב .12

  
  
  

                  

           


