
 

 רקע 

התרחש בצהרי היום או בלילה פריצות אלו, שחלקן בהמשטרה מזהה  תושבים ברובע.הלבתי בשנה עשרות פריצות 

תקרית אלימה שתוצאותיה ל כותפוטנציאל משמעותי להסתב מאפיינים לאומניים וישנו, כשהדיירים נמצאים בבית

  מטרידה ביותר!!!של חוליות פורצים מהשטחים באין מפריע וברחבי הרובע הסתובבות  עלולות להיות הרות אסון!

מתנדבים תושבי הרובע, חלקם מומחים  15-התכנס צוות פעולה של כ, חוסר ביטחון אישיקשות של ת ולאור תחוש

 במטרה לשנות את המצב ולהציע תפיסת ביטחון חדשה לרובע. ,בתחומים הרלוונטיים

הפריצות הביא לירידה דרמטית במספר  מתקדמותוראינו כיצד יישום תפיסות ביטחון תהליך לימוד מעמיק קיימנו 

 . בישובים ושכונות שונים בארץ

 במצב הקיים מרכזיים שמצאנו פערים 

 .שזו משימתו העיקריתוהמשטרה ובפועל אין גוף העירייה  ,מתחלק בין ועד הרובערובע הביטחון טיפול בה •

 .את המענה הנדרש מספקתתפיסת הביטחון הקיימת אינה  •

 .איננו מיועד לשמירה על בתי התושבים ,שלנואגרות הביטחון מגם שמקורו  ,העירוני תקציב הביטחון •

  איננו מנוצל באופן אפקטיבי.התקציב מאגרת הביטחון הנוספת  •

 רעות אינם מתפקדים כבקרת כניסה.ללמכבים ו שערי הכניסה •

 שהותקנו ברובע אינם אפקטיביים ורמת השמישות שלהם לוקה בחסר. האמצעים הטכנולוגיים •

 העוסקים בביטחון )משטרה, עירייה, חברות שמירה( חלקי.   שיתוף הפעולה בין כלל הגורמים •

  עיקרי המלצות הצוות

 תבצע את משימת אבטחת הרובעש התקשרות עם חברת אבטחה

 פריצות בשנה.עד חמש  -חברת האבטחה תפעל לאור הישג נדרש  •

 .ממוניםותגיש אותה לאישור ה לאור צרכים ספציפיים של הרובע תכנית ביטחון גבשהחברה ת •

 מטעם חברת האבטחה. קב"ט לרובעימונה  •

 למכבים ורעות במתכונת שתסוכם כמרכיב בתפיסת האבטחה הכוללת. שערי הכניסהיופעלו  •

 יםטכנולוגיאמצעים )סיירים, מצלמות,  פיסהלמימוש הת במגוון אמצעים תעשה שימוש על פי הצורך החברה •

 ועוד(. ניביטחושיתוף מידע ת ושונים, אפליקצי

 החברה תפעל בשיתוף פעולה מלא עם כלל גורמי הביטחון. •

 חיזוק משמעותי של המענה הביטחוני הכולליבוצע  לאומני והסכנה מאירועלאור הקרבה לגדר 

 צמוד גדר כישוב בטחוני רעות-מכבים בעוהכרה בר •

 הובלת הנושא ע"י משמר הגבול •

 כיתת הכוננותהקמה מחדש של  •

 המלצות נוספות

 כלל הארגונים העוסקים בביטחון ברובע.בין  חיזוק שיתוף הפעולהל יבוצע מהלך משמעותי •

 . משמר תושביםבחינת הקמה מחדש של  •

 סוכמוסוגיות מרכזיות שטרם 

 רעות להשתתף במימון-מכבים-דרישה מעיריית מודיעין – למימון חברת האבטחההנדרש מקור להשלמת התקציב  •

 וועד הרובע או אגף הביטחון בעירייה –הגוף שיהיה אחראי על חברת האבטחה  •

 לעשות??? אנחנו מבקשים מכםמה 

 רעות. 50רחוב עצמון ב, 20:00, 11/10-, חוג הבית הקרוב בלקבלת מידע מפורט מוזמנים להשתתף בחוגי הבית •

במרכזים המסחריים לב רעות ורננים בימי שישי  לחתום על עצומהלהגברת הלחץ הציבורי על מקבלי ההחלטות  •

  www.atzuma.co.il/securitymacabimreuthttps//: -דרך הקישור הבא באתר האינטרנט  או הקרובים

  .ת העירולמועצהרובע עד ולוחר לכל מי שיבבנושא ישתפו פעולה ויסייעו  ,מעורבים משיכו להיותיצוות החברי 

נחמיה , יחיאל פולטוב, סמדר מורעומרי תמיר, צביקה וובר, עופר וולף, ראובן רז, רוני קורן,  - חברי צוות הפעולה

 אדמוני, רון חמד, עופר ליבנה, ציגי אבני, שמוליק שטורם, טליה תמיר
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