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 2020בפברואר  13אשר התקיימה ביום חמישי י''ח שבט תש''פ 

 . 1-2020משה מילר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבטחון 

 אני מברך את רפאל בן דוד לממונה על בטחון היישוב. בהצלחה בתפקידך.

 השמירה. בכל האזורים והמקומות של היישוב. הנושאים שדיברנו עליהם בנושא בטחון היישוב. נושא 

תודה על הברכות. ברמת העקרון האבטחה מחולקת למוסדות החינוך... התקן של משרד  -רפאל בן דוד
 החינוך מהשעה עד ארבע בצהרים עד שמונה בבוקר . משרד החינוך נותן  את התקן בגלל ישיבת בעלז .

השמירה. משתיים וחצי עד ארבע זו אחריות ישיבת  מהשעה ארבע עד שמונה משרד החינוך מתקצב את 
 בעלז לאבטח את הפנימיה. 

מארבע יש החרגה של משרד החינוך שאישרו מאבטח של היישוב שיעבור ביישוב. הם ראו שיש הרבה פניות 
 של מוסדות חינוך עם פניה מהיישוב, אז הם על הדרך הכניסו אותם.

 ליין שהמאבטח חוזר לישיבת בעלז. -ו שיש דדמה שהשתנה זה שממשרד החינוך פנו אלי ואמר

 מה זה אומר להחזיר את המאבטח לישיבת בעלז?-משה מילר

 המאבטח שיושב בשער חוזר למקומו.  -רפאל בן דוד

מהשעה ארבע עד שבע בבוקר זה מתוקצב ממשרד הרווחה. לי יש האחריות בבוקר לראות  -לגבי בני ברית 
 . זה בגדול מערך האבטחה. אם הוא עומד בתקן של משרד הרווחה

גנ''י.  24יש לנו חמישה מוסדות חינוך. בעלז, אוהל חסיה, תפארת יהודה, איילת השחר ובני ברית. ו
 שנותנים להם מענה של בטחון. 

 יש להם תקן לסייר? -משה מילר

  הגשנו בקשה למשרד החינוך אם אפשר לוותר על מאבטח קבוע ושהמאבטח של בעלז יהיה -רפאל בן דוד
 על רכב סיור בין כל בתי הספר והגנים בכל היישוב הבקשה נמצאת במשטרת ישראל.

 כמה מאבטחים יש בסך הכל ביישוב? -אחיעזר פרקש

 חמש. לכל מוסד לימודי.  -רפאל בן דוד 

 מה זה נוהל אבטחה מדלגת? -יהושע דויטש

זה רכב וסייר. זה בעייתי  נוהל אבטחה מדגלת זה שלושה תקנים שמבטלים ומקבלים במקום -רפאל בן דוד
 לבטל שלושה תקנים. לבטל תקן אחד זה נותן רק סייר.

  



 

ישיבת בעלז מאוד מאובטחת. ומדובר אכן להוריד רק לישיבת בעלז את האבטחה וכך מקבלים אבטחה 
 מדלגת כשהרכב עלינו. 

יש תרגיל ארצי לירי של טילים. כל מוסד יצטרך לתרגל את התרגיל במקומו. עברתי בין כל מנהלי  03/03-ב
המוסדות יש להם תיק מכובד להכין למנהלי הבטחון. אנחנו נגיע לזה. היה תרגיל הדגמה בפברואר. מנהלי 

 קבטי''ם. המוסדות הלכו לשם. השנה אנחנו הולכים למבשרת. ישי שיתוף פעולה מלא בין ה

 פה המנהלים משתפים פעולה?  -אחיעזר פרקש

 יש בעיות של רכזי הבטחון.  -רפאל בן דוד

 אנחנו אחראיים גם על התרגיל בבעלז? הם משתפים פעולה? -בעלז -משה מילר

כן. יש להם תרגילים בבוקר בשעת הלימודים, ויש להם תרגיל בערב בזמן הפנימיה. זה  -רפאל בן דוד 
 ינוך.מאושר ממשרד הח

מה שאנחנו עושים כאן ביום שלישי בבוקר, זה גם בעלז משתתפים. והישיבות הגדולות לא. והם משתפים 
 פעולה מלא.

 הם לא משתתפים עם כולם. הם יעשו את זה בערב. –יהושוע דויטש 

 מה עם השמירה. אם השומר ילך ולא יהיה שמירה? -משה מילר

 חוק עזר אין תחליף של כוח אנושי שיהיה בלילה. אם אנחנו הולכים לכיוון של -רפאל בן דוד

 מה הפרוצדורה של אבטחה בלילה? -משה מילר

עד עכשיו השתמשנו במאבטח של ישיבת בעלז. גם בחופשות ובחגים. למועצה אין השתתפות -רפאל בן דוד
 בשמירה חוץ משבתות במהלך היום. 

כמו ירושלים ובית שמש. ולהמשיך ככה את   לאיזה כיוון אנחנו הולכים. לעשות חוק עזר, או -יצחק רביץ
 האבטחה. 

 יש מענה דרך המצלמות וטלפונים.  -יצחק רביץ

 היום יש מצלמות ביישוב? -משה מילר

מצלמות ביישוב. בכניסות ליישוב, במוסדות החינוך, באתרי בניה. הפרויקט הבא ברחוב   15יש  -רפאל
 יעקוב.

 

 

 

 


