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 גיבוש תפיסת הפעלת מג"ב. סיווג יישובים ומעמד הרב"שים.נושא : 

 41.5.72תאריך : 

 משתתפים : 

 מג"ב מועצה

 רמ"ח יישובים -מאיר דדון  ראש המועצה -דני עטר 

 ממ"ר מג"ב צפון -יהודה יהושוע  ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב -רמי אלהרר

 מפקד שיטור עמקים - שגיב מזרחי קב"ט המועצה -משה שלמה

 קצין יישובים מג"ב צפון -עפיף טפאש  מנהלת הלשכה -שאול  -אלונה סדן

 

 תמצית הדברים :

 תמצית הדברים שם

 :  סקירת התכנית והרציונלנקודות עיקריות מ מאיר דדון

  אזרחים הוחלט במג"ב להעמיק את האחריות המשימתית במגזר הכפרי. הטיפול הראשוני בכל קריאה של

 בתחום הפלילי יהיה באחריות מג"ב.

  נוסף סיור לאזור העמקים כחלק מעיבוי כוח האדם וישנה היערכות לניצול מייטבי של כוח האדם הקיים

הפגנת הנוכחות ובולטות של נוכחות מג"ב בכל היישובים במהלך יממה, תבוא  לטובת הסיור הכפרי.

 במטרה להעמיק את תחושת הביטחון ביישובים.

 וצע פיילוט במוא"ז מטה יהודה בו הוקמה משטרה ירוקה, שתחומי עיסוקה כמשטרה כחולה לכל דבר ב

 המשובים לפעילותה מצוינים וככל הנראה מודל זה יועתק למועצות אזוריות נוספות בעתיד. ועניין.

 צתי התכנית לשיפור השירות והגברת ההתרעה מצויה בהליכי אישור תקציבי. משלבת שיטור כפרתי מוע

)שילוב של שוטר ופקח לטיפול בעבירות הנוגעות לאיכות החיים( וכן שיפור טכנולוגי )מצלמות, סנסורים, 

 מרכיבי מיגון כמו שערים, בולדרים וכיוב'(.

  יזכה לשדרוג מודיעיני וטכנולוגי. -עוסק בתופעות פשיעה גדולות ויעדים מרכזיים  -ימ"ר כפרי 

 ם ומרכיבי ביטחון. מרכיבי הביטחון מתחלקים לשני עיקרים : סיווג יישובים עפ"י מיפוי איומי 

 גדרות, שערים, תאורה וכו'. -פיזיים  -

 רב"ש או רבש"צ. -אנושיים  -

 ך התאמת האמצעים לסיווג היישובים ותוך קביעת סדרי עדיפויות.מרכיבי הביטחון הפיזיים הוקצו תו

 נועדו לחבר בין הסמכות לאחריות בהיבט הביטחוני : מרכיבי הביטחון האנושיים 

 באחריות מג"ב/ המשרד לביטחון פנים. -רב"ש 

  באחריות הצבא/ משרד הביטחון. -רבש"צ 

  : הסיווגים לפי סדרי העדיפויות 

  איו"ש, בקעה ויישובים סמוכי גבול. -יישוב קדמי 

  מגן שאול, רם און(במועצה אלו הם גן נר, לאורך גדר הביטחון ) -יישובי תפר. 
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  רגישים ובלתי מסווגים. -יישובים רגישים 

  צה"ל הפסיק לממן מרכיבי ביטחון פיזיים ביישובים עורפיים. - 4172מינואר 

  צה"ל יפסיק לממן מרכיבי ביטחון ביישובים קדמיים וסמוכי גדר המצויים באחריות  - 4175מינואר

  משטרת ישראל.

  מג"ב דרך המנגנון הצה"לי.מרכיבי הביטחון יטופלו ע"י  

 .השארת רב"ש במעמד שוטר ביישובים המסווגים כקדמיים או סמוכי גדר ותפר 

 .התכנית משקפת מעבר מתפיסה ביטחונית לתפיסת הביטחון האישי 

 

  -התכנית ביחס למועצה אזורית הגלבוע  -

 .עשרה יישובים ירדו מהסיווג 

  2. מג"ב יוסיפו עוד רבש"צים לגן נר, רם און, מגן שאול() רבש"צים 3 -רב"שים ו 4יישארו :  4175בשנת 

בגושי היישובים  מענה פרטני לקבוצת יישובים ) שוטרים קהילתיים לכלל המועצה, כשכול אחד מהם ייתן

 .(רב"ש אחד על כל גוש -יעל, חבר, אומן 

  .שוטר קהילתי כל יישובי המועצה יחולקו לארבעה אשכולות. הכפרים הערביים במועצה כאשכול אחד

גם גן נר, רם און ומגן שאול יכללו  אחד לכל אשכול. -אחד יהיה על המגזר הערבי ושלושת האחרים

 באשכולות בכדי שיינתן להם מענה משטרתי.

הטענות כנגד הקיצוצים הדרמטיים, ההולכים ומחריפים עם השנים היא כנגד קובעי המדיניות, ולא כנגד   ראש המועצה

 מבצעי המדיניות שאין ספק כי יעשו המיטב והמרב בכלים העומדים לרשותם. 

  .ניכר כי שיקולי תקציב התוו את לגודל הרשות ולפריסתה שי משמעות שנדרש היה לקחתה בחשבון

 הסלמה באזור.הערכות מצב של גורמי הביטחון הצופות  רת בעיה לנוכחהמדיניות, היוצ

 .יש צורך לבחון שנית את היישובים המשובצים בארבעת האשכולות 

 וניכר כי שיקולים תקציביים עמדו בבסיסה :  משמעויות התכנית קשות מאוד למועצה   משה שלמה

 קיצוץ קשה בתקני כ"א. - 5 -שים לרב" 73 -ירידה מ -

 התכנית הופכת את מג"ב למשטרה כחולה. -

 451,111אין בתכנית כל התייחסות לשטחים פתוחים. זו מהמות של מועצות אזוריות. שטח המועצה  -

דונם, שעד כה טופל ע"י הרב"שים באמצעות סיורים וכו'. הפתרונות הטכנולוגיים המוצעים לא יפתרו 

לפי סוגי האיומים בתאי שטח ולא לפי מ'  נדרשת בדיקה ומתן מענה  את בעיית השטחים הפתוחים.

 גדר.

גם אם יש כסף להתקין, אין תקציב לתחזק, לשמר ולטפל. פתרונות אלה עשויים  -פתרונות טכנולוגיים -

 להביא אותנו להוצאה כספית שלא נוכל לעמוד בה.

 באופן משמעותי. 4172לעומת  4175 -בשורה התחתונה נישאר עם פחות אמצעים ב -

זו הפעם הראשונה שמג"ב והמשרד לביטחון פנים נותנים מענה להחלטה חד צדדית של משרד הביטחון ועל   יהושועיהודה 

כן מג"ב הוסיפו אמצעים וביצעו פעולות התייעלות לצמצום הנזקים. התכנית המותווית היא מצב נתון. אם 

ונבחן את הדברים במטרה  ישנן סוגיות שראש המועצה והקב"ט חושבים שיש לתקן, נקיים ישיבה משותפת
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 לעשות בכלים העומדים לרשותנו את השימוש המייטבי.

 .חשוב שהמועצה תדחוף מול השר את קבלת האמצעים הטכנולוגיים והשיטור הקהילתי המוצע 

התכנית הותוותה לפי צרכים תקציביים. נראה כי המצב יהיה פחות טוב משהיה ולא נראה שיגביר את   רמי אלהרר

 הביטחון.תחושת 

 .נורית חסרה במיפוי היישובים. יש סמל יישוב 

  לא ברור אם נלקחו בחשבון הרחבות היישובים והגידול הניכר הצפוי באוכלוסייה העומדת כיום על כ- 

 תושבים. גידול זה באוכלוסייה יכול לשנות מאוד את התמונה. 35,111

 .לא ברור הטיפול בכ"א שיוותר 

 שכול של גן נר. מתאים כי תהיה כפופה למשרד הביטחון. נורית תיכנס לא  מאיר דדון

 .יש תכנית מסודרת לגבי כ"א. רובו ישובץ במערך וחלקו יוצא לפרישה 

 

 הנחיות ראש המועצה :

 תמצית הדברים באחריות

 בצע ניתוח התאמת היישובים לאשכולות שהוצעו ע"י מג"ב.  משה שלמה

 .וודא הכנת נורית לאשכול 

  המועצה לקיים פעילות או לספק אמצעים שהופסק המימון בעבורם.בדוק החובה על 

 

 שאול, מנהלת הלשכה. -רשמה : אלונה סדן

 

 :  העתקים

 לנוכחים


