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שלום לכולם
נכחו בדיון חברי וועדת ביטחון
 .7מיכה
 .3עמי
 .2קולטונוף
 .4צפריר
בנוסף השתתפו איתן ציון ועמוס קלרמן ואני רוצה לברכם על כך.

תודה למשה סוקר סטיבן וקרולינה יוקטן שהעלו את הנושאים הבאים במיילים ופגישה אישית :

א .הצעה לקיים דיון בתפקיד שומר הלילה ביישוב  -וכן לבחון שמירה רצופה  34ש' ביממה ובשעות
הלילה  3שומרים
החלטה  -הוועדה תקיים דיון בנושא הזה בישיבה הקרובה
ב .לבדוק את תקינות הגדר ההיקפית ושביל לאורכה בצד הצפוני -כמו כן יש בעיה שהתאורה לא עובדת
בצד הצפוני.
החלטה -הנושא מטופל מול הנהלת הקיבוץ מצד אחד וכן מול המועצה  -נקווה שהפתרון יתממש במהרה בימינו.
ג .לקבל את כל העובדים החיצוניים בבוקר ולבדוק אותם וכן לסמן כאשר יוצאים
החלטה  -הנושא ייבדק במסגרת הדיון על תפקידי השומר וצורך בשומר  34ש' ביממה.
ד .נקודות ביקורת לשומר לילה  -טיפול  -באחריות מיכה ועמי להציע פתרון .
ה .רעיון שהשער ייפתח רק בחציו כדי להקל על הנכנס/יוצא לוודא שאף אחד לא ייכנס אחריו
החלטה  -הנושא נבדק בעבר ולא היה יעיל
ו .תאורת הרחוב בקיבוץ נדלקת מאוחר מדי ונכבית מוקדם מדי
טופל  -נערכה שיחה עם יואל ואני מקווה שהבעיה סודרה לפחות ברובה אם לא נשמח לדיווח.
ז .נושא האזעקה שפגעה בשנתנו בין השעה 34:21-17:21
טופל  -פנינו לממ"ר מג"ב והוא טיפל בבעיה  -אם היא מופיעה מחדש נא לדווח שנית

דיונים שנקבעו לוועדה
 .1תקציב 3174
נושאים לפיתוח שהועלו על ידי הוועדה שחלקם קשורים לצח"י לאור השתתפות חלק מוועדת ביטחון בצח"י

א .גנרטור לשעת חירום  -כיום יש גנרטור שמספק חשמל בעיקר למפעלים  -בעבר היו  - 2הוועדה ממליצה לרכוש
כ  711,111ש"ח  -ניתן להשתמש kvaמחדש  -גם אם בתוכנית רב שנתית עלות גנרטור שמספק כ 251
בגנרטור לייצור חשמל זול בשעות העומס ולחסוך בעלויות חשמל.
ב .מים בחירום  -לממש את התקציב ולרכוש מספר מיכלים של  7111ליטר כולל אפשרות שינועם.
ג .מצלמות  -הוגשה הצעת מחיר למצלמות בעלות של  51111ש"ח שתיתן כיסוי טוב למקומות הבעייתיים.
ד .עמוס הציע לדון בנושא האחריות האישית של נושאי התפקידים השונים לציוד שבאחריותם ולשמירה עליו  -יידון
בעתיד.

שוב
תודה למגיבים ולמשתתפי הדיון
צפריר
מרכז וועדת ביטחון

