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 מאבטח וכונן שבת 
 תת סקירה.  ב לוד את קב"ט היש באני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הביטחון, נכ -משה מילר 

חובש של    קייםמועצה,  למאוחדת   בין קופת חולים נכון לשבת האחרונה החל שת"פ  – רפאל בן דוד 
עזרה לכוננים  והסעות לבתי חולים    ,איחוד הצלה בבניין של מאוחדת ונותן מענה לקריאות השבת

"ן יוצאים  טנ שיש צורך ב  מקרהב ,הוא נותן מענה  ןלבשל צורך באמבולנס במקרה  .של איחד הצלה
 כוננים של איחוד הצלה.  

מאבטחים, המקרה היה חד  ובשבת שלאחר מכן תגברנו את ה  -היה את המקרה של שבירת רכבים
קריאות,   לפי  רק  אלא  תמידי,  באופן  סיורים  אין  בשבת  הנהלים,  את  למאבטחים  וחדדנו  פעמי, 

 כשהמאבטח יוצא לסיור השער פתוח.  

 האם יש מקרים מיוחדים?  -משה מילר 

במידה    .ריפות, אלימות במשפחה, ונדליזם, תלונות על רעשש  על  לפעמים יש קריאות בשבת,  -רפאל
 תלוי באירוע.   ,טחבמעדכנת את המא היא ,טרה מקבלת פנייהוהמש

 שוטטות בעלי חיים 
לאחרונה  בנוסף,    בלי בעלים.  במרחב הציבורי  תופעה של כלבים שמשוטטיםקיימת    -רפאל בן דוד 

 לכיוון פסגת יערים.   425נראו שבעה חזירי בר  שיצאו מכיוון כביש 
 

 ציידים באישור. בנווה אילן הי תקופה ששכרו  -פרקשאחיעזר  

 את התופעה היות והם באים לזבל.   עהפתרון של המוטמנים ימנ -מילר משה 

פחות שוטטות של    ויש כתוצאהמצד שני המוטמנים גורמים לתופעה של עכברושים    -פרקשאחיעזר  
 חתולים.

ברמת העיקרון המועצה מקדמת חוק עזר בנושא של האכיפה, בן אדם שמסתובב עם   -רפאל בן דוד 
יש את התופעה של כלבי בר  .  ובב בלי בעליםתכלב שמס  ניתן לקנוס אותו, כנ"ל לגבי כלב ללא קולר,  

את היישוב בבוקר. אבל כן  שמגיעים מאבו גוש ומסתובבים ביישוב, הם לא מסוכנים ובד"כ עוזבים  
, נווה אילן,  שהגיעו מקרית ענביםכלבים    לכדנו היו פעמים שהכלבים נשארו לזמן מה. היו מקרים ש

, ומנסים לאתר  עושים בדיקות וחיסוניםבהסגר    .להסגר  נלכדו ע"י לוכד ונשלחו   הכלבים  .הר אדר
לו   מוציאה  המועצה  בעלים,  לכלב  יש  כאשר  שבב.  באמצעות  הבעלים  בגין  את  תשלום  דרישת 

   הוצאות הפינוי והאחסון. 

 



 

 דיווחים קורונה
 ברוך ה' אנחנו כרגע עומדים על ארבעה חולים. היישוב מוגדר כירוק.    -רפאל בן דוד

 

בדיקות    65המטרה היא, לבצע פה בכל שבוע מתחם דרייב אין לבדיקות מהירות, בשבוע האחרון היו  
מהיישוב, מתוך מטרה לשמר את המצב . אנשים יוצאים לעבודה ונחשפים לאנשים נוספים ואם  

 אנחנו נדע לבלום התפשטות בזמן ולבצע בדיקות בשלב מוקדם לתושבים, נוכל למנוע התפשטות.  

הסברה לתושבים.  הדבר   -שני הדברים שיכולים לשמור על המצב הקיים, דבר ראשון  -מילרמשה  

 בדיקות ומעקבים מהירים.-השני

 

 
 

 מילר משה 

 וועדה יו"ר  

 אבי רוטנברג 

 עצה מנכ"ל המו

 

 

 


