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 90/71//719 במועצה אזורית הגלבוע בביקור השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץסיכום פ"ע 
 

 
 

 נוכחים:
 יצחק אהרונוביץ  -   לביטחון פנים  השר

 דני עטר -  ראש המועצה האזורית הגלבוע
 רוזנבאום לייזר - פנים לביטחון המשרד ל"למנכ משנה

 דניאלי אבי מנצ" -   סגן המזכיר הביטחוני
 ניצב רוני עטיה -    מפקד מחוז צפון

 יהודה יהושוענצ"מ  -   מפקד מג"ב מחוז צפון 
 דני שחר - מנהל ארצי לתוכנית עיר ללא אלימות 

 נוייעקב  - ברשות למלחמה בסמיםקהילה ראש אגף 
 רמי אלהרר -   סגן ראש המועצה 

 נצ"מ איתן מנשה -   מפקד תחנת עפולה
 נצ"מ אלי קריספיל -   וןקצין אג"מ מחוז צפ

 וראסאופיר רפ"ק  -    קש"ק עפולה
 אביתר דותן -  הבקר מגדלי התאחדות ל''מזכ

 דובי גלר -  על"אמנהל מחוז צפון תוכנית 
 ירון אוחיון -  החב' הכלכלית גלבוע כ"למנ

 ששי יעקב -   חבר מליאת המועצה
 קב"ט המועצה -    משה שלמה

 גיל-גלית בר -  מנהלת תוכנית על"א ברשות
 
 

 אירועי עבריינות בגלבוע
 
 

 מבקש הסבר להסלמה. -מצביעים  על גל אירועים בגלבועהנתונים הגיעו לידיו מציין כי  - ונוביץהשר אהר 
 טופלה התופעה הכנופיה את זיהתה התחנה, בקיבוצים בעיקר -עסקים של בעיה אכן היתה – עטיה ניצב 

 לבצע כדי יער למסיבות מחכים אינם' , וכד סוכנים, נוער  -יזומהה הפעילות היא האחרת הבעיה. ומוגרה
 .עבירה

 פלאפונים(, בכל המקרים למעט  פריצות בקיבוצים )חלב, 2-3 עסקים, היו –תחום הפע"ר ב -נצ"מ מנשה
רגיעה ואין הישנות מקרים ישנה החודשים האחרונים  4אחד, מדובר בקטינים. כל המקרים טופלו , ב 

באירועים בשת"פ מלאה עם הקב"ט, הרשות ומג"ב. מציין כי גם שאר האירועים במגמת  כנ"ל. הטיפול
 נותנים את הדעת והושם דגש. -בנושא העסקים ירידה בגזרת העיר עפולה.

 -טופל -היהישנה ירידה , ישנה היערכות גדולה כדי לשים "מכת מחץ" לנושא,  -סמים -גם בתיקי החשיפה
משקיעים בסיורים מתוגברים, לאיתור מסיבות טבע ומיגורן, כמובן למעט  בכל ערבי חג ובמהלכו נגמר.

 מסיבות ברישיון שהן נדירות כיוון שהמארגנים אינם עומדים בקריטריונים הגבוהים שמציבה המשטרה.

 לפועל ייצא טרם, החינוך מינהל ראש ללוש דרור עם ע"פ התקיימה, בסמים המלחמה בנושא - נוי יעקב .
 ישירה וזיקה הלימה לו שיש לפרויקט המועצה ולחיבור התהליך את להתניע' אוק לתחילת פגישה תיקבע

 .אלימות ללא עיר לתוכנית
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 טכנולוגיה –תחום האכיפה  -תוכנית עיר ללא אלימות
 

 ולנצל הפרויקט את לקדם יש, מנוצל שאינו תקציב, תקוע בגלבוע הרואה המרכז נושא - השר אהרונוביץ 
 .הקיים המצב את לשנות ויש חריג התקציב ניצול אי, משאבה את

 בראשית חודש אוק' יגיע למועצה מטעם התוכנית, נציג כדי לדון ולקדם את נושא הטכנולוגיה  - דני שחר
מתאימה  -המדשדש, במטרה להמיר בטכנולוגיה ניידת, שנבדק ונמצא שבמועצה עם מאפיינים כבגלבוע

 הרבה יותר ועונה על הצרכים.
המודל קיים במוא"ז מעלה יוסף. העיכוב נובע ממספר מניעים, שהעיקרי שבהם שעל אף שהרשות הצטרפה 

. ברוב הרשויות הגדולות מקבלים את 2002בפועל נכנסו ממש לתוכנית רק באמצע  2002לתוכנית בשלהי 
מימוש ההקצבה בגין הגשת קבלות, תהליך שלא אחת מתעכב, הליך טכני בלבד שגורם כביכול לאי 

מעריך כי עד אמצע נוב' יראו ניצנים ראשונים, המגמה  -במהלך אוק' נראה לוחות זמנים זריזים התקציב.
 שיהיו עצמאים ללא חיבור לאשכולות.

 
 נושא מודל ריכוז תחנות ונקודות

  לבדוק החלת המודל של ריכוז תחנות ונקודות, בדומה למודל במבואות חרמון ומודיעין. יש -לייזר 
 איגום כוחות כזה וריכוזם כפי שמציע לייזר ייתן עוד רכב ועוד תקן לאדם ברשות.מ -.דני ש 

 התקן יתווסף לתוכנית עיר ללא אלימות מעבר לתקציב הקיים.
 אם זה עוזר לשטח, זה על דעת המשטרה והמועצה מבחינתו יש אור ירוק לצאת לדרך. - אהרונוביץ השר 

 
 ר.הקמת יחידת מתמי"ד מעורבת ברמת יששכ

  .ואנו מבקשים את זירוז הקמת היחידה. וטיפול מענה המבקשים חשובים נושאים' מס ישנם -דני ע 

 רך.יש אישור צאו לד -השר 
  יש לשמוע חוות דעת ממפקדי התחנות. –ניצב עטיה 

  בד בבד , אירועים בבתיה"ס  שמוכנים כבר לעבודה. מתנדבים מהמגזר 6אותרו  –נצ"מ מנשה
 20מאמין שנגיע ל  -מצויין עם בעלי התפקידים במועצה וזה שובר השוויון שלנוובכפרים ישנו שת"פ 

 מתנדבים ויותר.
  .המספרים גדולים הרבה יותר, ברגע שהראשונים יחלו בעבודה רבים יצטרפו אליהם. -דני ע 

 מקום זו לא בעיה.           
  אד ויהיה שת"פ לקידום הנושא.היה קושי לגייס, אך אם דני טוען אחרת אנו שמחים מ –נצ"מ יהושוע 

  ינואר ניתן יהיה לצאת לדרך.ב –לייזר 
  מתנדבים, הרווח הוא של כולנו, מג"ב,  20-30יש לאתר מבנה מתאים, נגיע ליחידה של  –ניצב עטיה

 משטרה ומועצה.
 

 -חיזוק הביטחון החקלאי
  שבות. התקיימו ששי יעקב ואביתר דותן, מלווים את השר בנושא יחד עם החטיבה להתיי –השר

חודשיים. כל מרחב התפר הולך להשתנות. הפורמט -ישיבות, הוצגו תוכניות, מניח שזה ייקח חודש
יוצג בפני כל המועצות האזוריות, יש מקום לחשוב על הגלבוע כפיילוט. שינוי זה ייתן נדבך נוסף 

 בהגנה.

  דיים של המועצה המגוונת כ"כ.ממליץ כי אכן הפיילוט יהיה בגלבוע, משום המאפיינים הייחו –דני ע 

  הפיילוט יכול להיות במחוז שלו, מוכנים לרוץ על זה. יש  –גם כמפקד מג"ב מחוז צפון  –נצ"מ יהושוע
 פוטנציאל אדיר, כי התפיסה קיימת.

  אין התנגדות כלל, ברגע שיש הסכמות ניתן לצאת לדרך, משלבים כוחות סמויים, רכובים  –השר
 ייכנסו לתמונה, מתחברים למרכז הרואה, זוהי תפיסה מרחבית מקשה אחת. בים וטכנולוגיים, הישו

  החוליות היא הבעיה )בקר, צאן( מבחינת עבירות חקלאיות ישנה ירידה דרסטית –נצ"מ יהושוע 
. חייב להעלות את נושא שינוי החקיקה בנושא חוצות מחוזות, המגיעות מהדרום עד רמת הגולן

 ה את המענה הנדרש.ההיזקים, לא מקבלים בתחום ז
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 החקיקה נמצאת במשרד החקלאות. -איתמר 
 
 

 סיכום :
 תחילת אוק' הנעת נושא הטכנולוגיה בתוכנית עיר ללא אלימות, בנוב' תחילת השמה בשטח. .0

 באחריות דני שחר מול בעלי התפקידים ברשות.
עיר ללא אלימות, המועצה תעביר כרטיס פרויקט מסודר ומתוקצב למשרת סייר + רכב , במסגרת  .2

, מעבר לתקציב הקיים )דוגמת מוא"ז מבואות 2004לקראת ועדת המכרזים הבאה לתקציב 
 חרמון(. 

 . מעורבת "דימתמיחידת מבנה מתאים ל מציאת אחראית ל המועצה .3
השר נותן אור ירוק לקידום היחידה המעורבת, באחריות בעלי התפקידים גיוס המתנדבים  .4

 והכשרתם.
באחריות המשרד  -פיילוט בנושא השינוי במרחב התפר שמוא"ז הגלבוע תהווהתיבחן האופציה  .5

 לביטחון פנים.
 .פנים לביטחון המשרד באחריות -בדיקת החלת מודל ריכוז תחנות ונקודות בגלבוע  .6
 התיאום באחריות מינהל החינוך . -תיקבע פגישת המשך בין הרשות למלחמה בסמים למועצה .7

 
 

 גיל-רשמה : גלית בר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתקים:
 לנוכחים

 תרבות, נוער וספורט ראש מינהל חינוך, - דרור ללוש


