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  א"בסיוון תשע' כז
29/06/11  

  28.06.2011מתאריך

  יניב ושדי, יוסי קלייבן
  .יסמין נתן, שמעון מור

 

ברור שספטמבר . נים מודעים על כוונתם להכריז על מדינה במהלך ספטמבר
 .עוד קודם או מאוחר יותר או שלא יהיה כלום

 עם לצורך כך כינסנו את הדיון
 ר מכןלאח. ט את היערכות הישוב

 -)שטח ביטחוני אלקטרוני(
נכנסו לתוכנית של  –מ שיתנו מענה לגדר ההיקפית 

יקט תקוע עקב אי הקצאת תקציבים ממשרד 
  .מ לקדם את העניין

נקבע  ,לאו דווקא תאריך קובע
אין מודיעין ברור ואנו לא יודעים אם הרשות תכריז מדינה פלסטינית בסופו של 

  .אך עלינו להתכונן
. וכוחות צבא  מוגברים יתפסו את הגזרה
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מתאריך 201106/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי
  חבר מליאה -  

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  חבר מליאה -          ד פיני דנינו     

  חבר מליאה  -  
  חבר מליאה -  

  חברת מליאה -  שמחה אשואל 
  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו

  מ וסגן ראש המועצה"מ -  
  חבר מליאה -  
  חבר מליאה  -  

  ר"קצין הגמ –
  רונית שוהם, יאיר ושדי
יוסי קלייבן, גרי צור, מיכאל, שי גרין: כ"ועדת ביטחון ומפקדי כ

שמעון מור, יאיר טרבלסי, דודו גלמודי, שמוליק פרידמן

  .2011נושא הדיון היום היערכות לקראת ספטמבר 
נים מודעים על כוונתם להכריז על מדינה במהלך ספטמבר

עוד קודם או מאוחר יותר או שלא יהיה כלום יויתכן והאירועים יה. "מילת קוד
לצורך כך כינסנו את הדיון.ישובית ולדחוף להיערכות צבאית יעלינו להיערך ברמה ה

ט את היערכות הישוב"ר יציג את היערכות הצבא והקב"הגמ
  .יערך דיון פתוח

(ם "כחלק מההיערכות ובהמשך לדיווח הקודם בעניין השב
מ שיתנו מענה לגדר ההיקפית "הגשנו בקשה למצלמות ומרכיבי שב

יקט תקוע עקב אי הקצאת תקציבים ממשרד אך כעת הפרו, ביםלהצבת המרכי
מ לקדם את העניין"אנו מפעילים לחץ ע .האוצר למשרד הביטחון

  :ר"
לאו דווקא תאריך קובע, להיערכות זוהי מעין מילת קוד וזמן יעד

אין מודיעין ברור ואנו לא יודעים אם הרשות תכריז מדינה פלסטינית בסופו של 
אך עלינו להתכונן  - או שיהיו גורמים משפיעים אחרים 

וכוחות צבא  מוגברים יתפסו את הגזרה תוכנית לאימון והכשרת הכוחותפ 
  .היערךביחד עם זאת על הישוב להתכונן ול

. מ.מ 
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  :נוכחים

מר הרצל בן ארי
    מר יגאל להב 

מר בני מיכלוביץ
ד פיני דנינו     "עו

    מר אבי לנקרי
    מר יורם לסר

שמחה אשואל ' גב
ד מיכאל טפלו"עו
  

  :חסרים
    מר אסי לוי

    מר יורם לסר
    מר אבי לנקרי

  
  :משתתפים

–שמעון שטרית 
יאיר ושדי  :י"צוות צח

ועדת ביטחון ומפקדי כ
שמוליק פרידמן :ביטחון' מח

   :הרצל
נושא הדיון היום היערכות לקראת ספטמבר 

נים מודעים על כוונתם להכריז על מדינה במהלך ספטמברכידוע הפלסטי
מילת קוד"הינו 

עלינו להיערך ברמה ה
הגמ. נציג החטיבה

יערך דיון פתוח
כחלק מההיערכות ובהמשך לדיווח הקודם בעניין השב

הגשנו בקשה למצלמות ומרכיבי שב
להצבת המרכי האוגדה

האוצר למשרד הביטחון
  

"הגמ. שמעון ק
זוהי מעין מילת קוד וזמן יעד" ספטמבר"

אין מודיעין ברור ואנו לא יודעים אם הרשות תכריז מדינה פלסטינית בסופו של . כתאריך
או שיהיו גורמים משפיעים אחרים  ,דבר או לא

פ "ל פועל ע"צה
ביחד עם זאת על הישוב להתכונן ול
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  : רה ברורה ומבקש ממך שזה יעבור לדרגים שמעליך
ברגע שנגעו בגדר שלנו מבחינתנו זה קו אדום ואנחנו לא ניתן לאף אחד לעבור ואני מצפה 

האיום מול  .אין מודיעין מדויק אך יש הרבה תרחישים
אנו לא נערכים . הישובים ןהפגנות ותהלוכות לכיוו

  .מתמשך
שכוללת את כל מרכיבי הביטחון 

  .ד"אימונים ותרגולים עיוניים ומעשיים לאנשי מחלקת הביטחון בדגש על מתווה הפס

 .ל ישובי"טחון להפעלת חמ
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רה ברורה ומבקש ממך שזה יעבור לדרגים שמעליךחשוב לי להגיד בצו
ברגע שנגעו בגדר שלנו מבחינתנו זה קו אדום ואנחנו לא ניתן לאף אחד לעבור ואני מצפה 

  .שכך גם ינהג הצבא

אין מודיעין מדויק אך יש הרבה תרחישים.  אנו מבינים שאנו צריכים להיערך
הפגנות ותהלוכות לכיוו - מעבר לאיום הטרור הקבוע 

מתמשך" חרום"למצב , לאירוע חד פעמי ונקודתי אלא לשינוי מצב
שכוללת את כל מרכיבי הביטחון , מציג את עיקרי תוכנית ההיערכות של מחלקת הביטחון

  :והחירום בישוב

  :טחוןהערכות מחלקת בי
אימונים ותרגולים עיוניים ומעשיים לאנשי מחלקת הביטחון בדגש על מתווה הפס

  .ע בישוב"תרגול אירועי פח
.  

  .פ ותרגול מעבר משגרה לחירום

  

  .ע בישוב
  .י ומעשיונד עי

  .הוספת ציוד והכשרת צוותי קלעים לכיתות כוננות
  .פנים רחיזוק מערכת קש

 .השמשת ציוד מיגון אישי

  .תקן כח אדם
 .ביצוע רענונים והכשרות לצוותים ייעודים

טחון להפעלת חמיפ בין הב"תרגול אירוע טרור בישוב בדגש על שת
   .תקשורת לתושבק אמצעי 

 
 .ד"ניתוח והכנת זירות הפס

  .בניית תיקי שטח
  .אות ומרשמי תושבים

  .עמדות להגנה ניידת

 .ע בישוב"הדרכה לסגל החינוך והתנהגות באירוע פח
  .פ בישוב"תדרוך ותרגול מאבטחים בסד
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  : הרצל
חשוב לי להגיד בצו

ברגע שנגעו בגדר שלנו מבחינתנו זה קו אדום ואנחנו לא ניתן לאף אחד לעבור ואני מצפה 
שכך גם ינהג הצבא

  
  :שמוליק

אנו מבינים שאנו צריכים להיערך
מעבר לאיום הטרור הקבוע , הישובים

לאירוע חד פעמי ונקודתי אלא לשינוי מצב
מציג את עיקרי תוכנית ההיערכות של מחלקת הביטחון

והחירום בישוב
  

הערכות מחלקת בי
אימונים ותרגולים עיוניים ומעשיים לאנשי מחלקת הביטחון בדגש על מתווה הפס .1
תרגול אירועי פח .2
.רכבים ןמיגו. 3
פ ותרגול מעבר משגרה לחירום"סד .4
  .ת"אזה .5
  

  :כיתות כוננות
  .אימוני ירי .1
ע בישוב"אימון פח .2
ד עי"אימון הפס .3
הוספת ציוד והכשרת צוותי קלעים לכיתות כוננות .4
חיזוק מערכת קש .5
השמשת ציוד מיגון אישי. 6
  

 :י"צוות צח
תקן כח אדם ןענור .1
ביצוע רענונים והכשרות לצוותים ייעודים. 2
תרגול אירוע טרור בישוב בדגש על שת .3
ק אמצעי וחיז. 4
 

 :תשתית וציוד
ניתוח והכנת זירות הפס. 1
בניית תיקי שטח .2
אות ומרשמי תושבים"דכון תצע .3
עמדות להגנה ניידת תבניי .4
  

  :ח"מוס
הדרכה לסגל החינוך והתנהגות באירוע פח. 1
תדרוך ותרגול מאבטחים בסד .2
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 . להוציא הודעה בעיתון של הישוב ולבקש מהתושבים שירשמו לשירות המסרונים
 ?בושב ולא להמתין עד שיגיעו לשערי הי

  .להוסיף אימונים

בזמן אמת הצבא . מודיעין מכפר לאקף

  נתן יסמין :רשמה
  מזכירת מחלקת ביטחון                                                                                
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 :התייחסות משתתפים

  .שלו העלינו לבקש מהצבא שיציג לנו את פעילות ההרתע

  .הפרעות סדר/אין לנו שום ציוד לפיזור הפגנה
להוציא הודעה בעיתון של הישוב ולבקש מהתושבים שירשמו לשירות המסרונים

ב ולא להמתין עד שיגיעו לשערי היהאם ניתן לפעול מחוץ לישו

   .שמירה בבתי כנסת ובמקומות הומי אדם
  .ד לכיתות הכוננות"להוסיף אימוני הפס

  .לוקחת על עצמי להכין פרסום לתושבים על ספטמבר

להוסיף אימונים .חברי כיתות הכוננות נמצאים בישוב רק בשעות הערב

מודיעין מכפר לאקף/להוסיף מצלמות. אנו רק מתגוננים ולא יוזמים
  .והמשטרה לא יהיו בישוב ועלינו להעירך בהתאם

רשמה                                                                                             
                                                                                                          

_________________________  
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התייחסות משתתפים
 

  : צורגרי 
עלינו לבקש מהצבא שיציג לנו את פעילות ההרתע

  
  : מיכאל

אין לנו שום ציוד לפיזור הפגנה
להוציא הודעה בעיתון של הישוב ולבקש מהתושבים שירשמו לשירות המסרונים

האם ניתן לפעול מחוץ לישו
  

  :יוסי קלייבן
שמירה בבתי כנסת ובמקומות הומי אדםאין 

להוסיף אימוני הפס
  

  :רונית שוהם
לוקחת על עצמי להכין פרסום לתושבים על ספטמבר

  
  :יניב ושדי

חברי כיתות הכוננות נמצאים בישוב רק בשעות הערב
  

  :יגאל להב
אנו רק מתגוננים ולא יוזמים

והמשטרה לא יהיו בישוב ועלינו להעירך בהתאם
  
  
  

                                                                                             
                          

_________________________
  הרצל בן ארי

 ראש המועצה
 
 
  
  
  
  
  
  
  


