דצמבר 2020

דף מידע בנושא שינויים מתוכננים במערך האבטחה לשנת 2021
מחלקת הביטחון ושירותי החירום של המועצה המקומית מיתר ,מבצעת הערכות מצב ובוחנת
בכל נקודת זמן את הערכות מערך האבטחה אל מול האיומים ונתוני הפשיעה במיתר ובכרמית.

בהמשך לבחינה זו ,הוחלט לאחרונה על ביצוע שינויים במערך האבטחה ,שתכליתם חיזוק
משמרת הלילה ,לנוכח העובדה כי מרבית האירועים הפליליים מתרחשים במהלך משמרת הלילה.
במסגרת השינויים ,יאויש ביתן השמירה במיתר החל משעה  22:55ועד השעה  6:00ומשמרת
הלילה תתוגבר בשני מאבטחים נוספים שיפעלו אחד במיתר ואחד בכרמית.

ראש המועצה ומחלקת הביטחון ושירותי חירום הציגו בפני וועדת הביטחון של המועצה את
השינויים המתוכננים בתחילת חודש דצמבר  ,2020וחברי הוועדה המליצו פה אחד על ביצועם.

בהזדמנות זו אנו רוצים לקדם בברכה ולאחל הצלחה לרס"מ דודי אזולאי ,שהתמנה לאחרונה
לתפקיד מפקד מרכז שיטור קהילתי מיתר.
בתפקיד זה משמש רס"מ דודי אזולאי כנקודת הקצה של תחנת העיירות ומעניק שירותי משטרה
לתושבי מיתר וכרמית.

תכנון להתקנת מרכיבי ביטחון בשנת 2021

במהלך שנת  2021מתוכננת להתבצע הקמה של מרכיבי ביטחון במיתר ובכרמית:
מיתר:
 .1העתקת ביתן השמירה ממקומו הנוכחי אל נקודה בסמוך לתחנת הדלק בכניסה למיתר ,וזאת
בעקבות פתיחת נתיב כניסה ויציאה נוסף לביה"ס תיכון ברקו וייס מיתרים.
 .2ביצוע חסימות למעבר רכב עד למיקום החדש של ביתן השמירה.
 .3המשך התקנה ושדרוג של מערכות מצלמות האבטחה במוסדות המועצה.

כרמית:

 .1השלמת חסימות היקפיות למניעת מעבר כלי רכב.
 .2התקנת שערים חשמליים בכניסה לישוב ובשתי נקודות נוספות – להשלמת חסימה היקפית
אפקטיבית ולצורך מתן אפשרות לתגובה מהירה של מערך האבטחה ויציאה לשטח שמסביב
לישוב במקרה הצורך.
 .3הקמת שביל פטרול היקפי.
 .4הקמת ביתן שמירה בכניסה לישוב.
 .5התקנת מצלמות אבטחה בכביש הגישה ,בהיקף ובתוך הישוב.

המלצות לתושבי מיתר כרמית

אנו ממליצים על מספר פעולות שיש לבצע כדי לסייע במניעת אירועי פשיעה:
.1

הקפדה על נעילת כל הפתחים בשעות הלילה וכאשר עוזבים את הבית.

.2

הימנעות מהשארת אופניים או ציוד יקר ערך אחר בחצר הבית ,ללא סידורי נעילה ,מתן
עדיפות להכנסת הציוד למחסן או למבנה נעול.

כמו כן ,קיימים מספר אמצעים ,אשר הוכחו במהלך השנים ,כיעילים במניעת פריצות לבתים:
 .1התקנת מערכת אזעקה המחוברת למוקד חיצוני או כזו המעבירה חיווי ישירות לבעלי הבית
והפעלתה בכל עזיבה של הבית .כמו כן" ,הפעלת לילה" )הפעלה חלקית של המערכת באזורים
בהם אין תנועה של בני הבית במהלך הלילה – סלון ,מטבח ,פינת אוכל(.
 .2התקנת סורגים בחלונות ובכניסות למבנה.
 .3התקנת מצלמות אבטחה שמאפשרות לצפות מרחוק ,לזהות בזמן אמת ,ובנוסף ,לתחקר
ללמוד ולהפיק לקחים מאירועים.

מחלקת הביטחון ושירותי החירום ,ממליצה לנקוט לפחות באחד מאמצעים אלו.

מועצה מקומית מיתר ומשטרת ישראל ,רואים את התושבים ,כשותפים לפעילות האבטחה ,על מנת
לספק את הביטחון הטוב ביותר ,עבור הקהילה.

הפלטפורמה המתאימה ביותר לתושבים המעוניינים לקחת חלק פעיל באבטחה ,היא המשמר
האזרחי ,המאפשר לתושב להתנדב במסגרת המשטרה ,לאחר קבלת הכשרה מתאימה ,כך שבמהלך
ההתנדבות ,התושב מקבל סמכויות ,אמצעים )נשק ,רכב משטרתי ועוד( ,כיסוי ביטוחי וכל מה
שנדרש ,על מנת לבצע פעילות של סיוע למשטרה במשימותיה.

מעבר לכך ,אנו מצפים מהתושבים להיות ערניים ולדווח על אירוע או כל דבר חריג ,במקביל,
למשטרה בטלפון  100ולמחלקת הביטחון ושירותי חירום של המועצה בטלפון .050-6517106

מספרי טלפון חיוניים
משטרה –  ,100תחנת העיירות – 08-6292444
מגן דוד אדום –  ,101כיבוי והצלה – 102
חברת החשמל –  ,103פיקוד העורף – 104
רכב הביטחון )מנהל המשמרת( – 050-65171060
מרכז שירות לתושב )מוקד(
) *8307מכל טלפון(
מפקד מרכז שיטור קהילתי )דודי( – 050 -6277809

