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יוני 2018

ועדת ביטחון של הישוב :
• גוף שהוקם בסוף  2017וקיבל את הסמכות מועד הישוב לקדם את הביטחון
בצור הדסה.
• הועדה כוללת צוותי עבודה שסוכמה בינואר  2018כשלכל צוות יש את
התכלית והמועד בו הוא משפיע.
• הועדה שמה כמטרה לשנות את הביטחון בצור הדסה ולהתאימו למציאות
החדשה בישוב.
• התחלנו מאפס :כתיבת דרישה מבצעית למרכיבי ביטחון ,כתיבת תפיסה
מבצעית ,שותפות במו"מ מול גוף הביצוע ועדכון תכולות הביטחון של גוף
הביצוע ,גיבוש תכנית עבודה ומשימות להמשך.
• באנו לעשות ולא לדבר :תוצאות ולא תירוצים.

מה שרואים משם לא רואים מכאן ....
• משרדי הממשלה אינם רואים אתנו עין בעין את המטרות והאתגרים.
• גם משטרת ישראל ומג"ב לא רואים בצור הדסה את "מרכז העשייה".
• יש "לתאם כוונות" גם בתוך הישוב וגם מחוצה לו.
• יש לעשות עם מה שיש הכי טוב.
• אסור לוותר ויש להתעקש על הדרך והיעדים.
• יש לא מעט שניתן לעשות בכוחותינו.

חברי הועדה
•
•
•
•
•
•

גיל פלד – יו"ר ועדת הביטחון .ראשי צוותים  -איתיאל ועידן :
כתיבת תפיסת הביטחון וגיבוש הדמ"צ.
חברים מן המניין :אורן דיל ,יואב צדוק ,רועי פוקס ,שי רביב ,קב"ט הישוב – אבי.
ישנם חברים ,שלא מן המניין הרשמי ,שמייעצים ותורמים מאוד מניסיונם המבצעי.
בחלק מהועדות משתתף גם רס"ר דני כהן – מפקד הישוב מטעם מג"ב.
עם היציאה לדרך יובלו המשימות הבאות :הקמת צוות חירום יישובי ,ביצוע
תרגילים וביקורות ,חתירה להקמת פיקוח עירוני משולב ,התאמת התוכנית
למציאות המשתנה.
נשמח לבחון התאמה של חברים נוספים שרוצים לקבל אחריות ולהוביל עליהם
משימות לקידום המערך.

המטרה :
הגנה על הישוב צור הדסה  ,מניעה של כניסת פועלים ללא היתר ,שב"חים וגורמים פליליים לשטח הישוב ,
הפצת תחושת ביטחון ומשילות בישוב וזאת על מנת לשמור על הסדר הציבורי  ,למנוע פיגועים ו/או פריצות
למוסדות ובבתים פרטיים .

השיטה :
סגירת הישוב לכניסת מסתננים על ידי גדרות (מעכבת ,בטחון) תוך שילוב באמצעים טכנולוגיים ואמצעי הונאה
 ,חיזוק השליטה על מרכיבים אלו באמצעות מוקד פעיל  ,סיורים רכובים ושיתוף פעולה הדוק עם משטרת
ישראל  ,משמר הגבול ,צה"ל ומחלקת הביטחון של המועצה (מטה יהודה) והתושבים עצמם.

תרחיש הייחוס :
בהעדר תרחיש ייחוס שנכתב /פורסם לישוב (על ידי משטרת ישראל) ,
התרחיש הייחוס אליו הישוב נערך הינו חדירת מחבל למטרות פיגוע מיקוח  /מסע הרג
ו/או ניסיונות פריצה פליליות העלולות להתפתח לאירוע פח"ע (פיגוע חבלני עוין).

הנחות יסוד למימוש :
 .1מכשול פקמ"ז לא יוקם בשנים הקרובות .
 .2צה"ל ומשטרת ישראל אינם חברת השמירה של הישוב .הם כוח התערבות בעת אירוע ש"מועבר אליו המקל" מוקדם
ככל שניתן .
 .3לאור זאת וללא קשר ,יש לבצע גיבוש תפיסת בטחון .
 .4שאיפה שמתן מענה יהיה גם למרחב ולא רק לצור הדסה על מנת לקבל תקציבים נוספים ולאגם משאבים.
 .5פו"ש -פיקוד ושליטה אחוד  .אחריות וסמכות .חתירה להקמה ואיוש "מוקד יישובי המזלג" .
 .6כניסת פועלים לעולם לא משערי הישוב  :מבית"ר עלית או ממחסום בית"ר – הנושא במגעים מול משרדי הממשלה.
 .7חיזוק המכשול תוך הכלת האיום על ידי גוף בטחון גמיש  ,מיומן ומהיר עם אמצעים והכשרה מתאימה.
 .8אפס "השקעות שקועות" ,מימוש הקיים וניצולו .חיזוק המרכיב האנושי לצד מרכיב הפיזי (גדר) והטכנולוגי
(התרעה ,התראה ,תצפית).
 .9צור הדסה שינה את פניו בגודל והרכב האוכלוסייה  ,דורש התאמה של תכנית ההגנה על הישוב ואופן מימושה.
" .10התכנון הוא הכול התוכנית היא כלום" – נממש את התכנון ונתאים אותו לתקציבים ולצרכים המשתנים
בשנים הבאות .נכתב תכנון לתוכנית רב שנתית בשלבים.
 .11נעדיף כ"א מתוך הישוב המחוייב וחש באת האקלים והתרבות היישובית.

האתגר :
יצירת אופטימיזציה בין המשרד לביטחון פנים ,משרד השיכון ומשרד הביטחון למטרות הישוב :
מטרה אחת !

עיקרי הדרישה המבצעית :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

כוח אדם מקצועי ומיומן.
שני סיורים סימולטניים.
אחריות גזרתית מוגדרת לכל סיור .
תחנות עגינה מוגדרות .
זיווד מתאים .
חברת ביצוע מחויבת .
מכשול מתאים.
שימוש נכון בטכנולוגיות.
תכנית רב שנתית ובחינת התאמות בכל שלב ושלב .

המענה המבצעי השלם כולל אמצעי תצפית המשודרים בזמן אמת למוקד
"רואה מורה " המורה לכח התערבות  /סיור בטחון על מקום החדירה וסיכול כוונת
החודר בזמן מיידי .
לשם כ

חיתו

עומדת גדר מתריעה  ,אמצעי הונאה ותצפית.

גדר מעכבת ------מעבר המפגע ---------יירוטו בשטח כלוא ----
---------סיכול האירוע על הגדר הבטחונית ------

מרכבי הביטחון הנדרשים (רשימה חלקית) :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.

גדר מעכבת המתבססת על גדרות תיל ("תלתליות" ). 3/2/1
גדר מעכבת קיימת המתוגברת בגדר "תלתלית" .
גדר בטחון תקנית – בגובה  2.5מטר על גבי רצועת בטון בגובה  40סנטימטר לפחות.
שערי פשפש – לכניסה  /יציאת כוחות בטחון בעת אירוע.
מצלמות IPיום ולילה עם פנסי א"א לכל אורך הישוב.
מצלמות מתנייעות PTZבמקומות שולטים
תרנים למצלמות .
עמודים בגובה  3מטר עבור המצלמות .
מערכת התראת גדר .
מערכת שו"ב לריכוז המצלמות במוקד (ובמוקדים נוספים כדוגמת מוקד מועצה וחמ"ל משטרה) ואצל הסייר
על גבי מחשב נייד מוקשח.
מערכת הקלטה למצלמות.
תשתיות תומכות (חשמל ותקשורת).
מעביר מים – חוצי גדר.
אחזקה ואחזקת שבר .
רכב פטרול.
רכב יירוט.
איוש מוקד.
יכולת הרחבה עתידית של הרכזת לקליטה של אמצעים נוספים.
עיבוי מערך התאורה הקיים בהתאם לשינוי התוואי.

מה אושר ?
 .1תקציב ממשלתי של  2.2מש"ח (הערכת מחיר שהוגשה עומדת על 2.5
מש"ח ללא מצלמות) מתוכו יהיה זמין  1.5מש"ח.
 .2גדר מלאה על כל הישוב אבל חלקית במרכיביה  .לא תהיינה שתי גדרות.
יציאה למכרז דר משכ"ל – בחודש הקרוב ,תחילת עבודה 10-12/2018
 .3מצלמות  -ממתין לאישור משרד הביטחון להתקשרות עם חברה מאפיינת
ואחריה הצעת מחיר  .יוצאים לדר עם הגדר.
 .4לא אושר על ידי משרד הבטחון חגורת בטון סביב הגדר !!!!
 .5מעבירי מים – הוגדרו כתנאי ( 113אש"ח) .
 .6היישוב התחייב על תגבור האבטחה בעת העבודות כתנאי לקבלת התקציב .
 .7הוחלט על ידי משרד הביטחון שמנהל הפרויקט יהיה קב"ט המועצה.

עיקרי התפיסה המבצעית
ביצוע :8/8/2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

שני סיורים  24/7עם אחריות גזרתית לכל סיור (סיור לשתי שכונות).
מאבטחים חמושים ומאומנים .
רכבים מזוודים שמהווים עוגן לתושב (בטחון וסיוע לרבות ציוד ע"ר וחילוץ).
התושב הוא "סנסור"  .שותף פעיל ואיכותי.
השערים לאור היקף כניסות ויציאות הצפוי מידי יום בשנים  ,2018-9יהיו NORMALY OPEN
(מלבד בשעות הלילה שנתכנס לשער המזרחי ובעתות חירום).
המתנה של סיור בשער (מזרחי  /מערבי) בעת מנוחה – תחנת עגינה.
ביקורות ותרגילים .
קב"ט עם סמכות ואחריות.
האטת המהירות בכניסות לצורך תיעוד ע"י תמרור ,חריצת כביש .
רענון מערך המצלמות למצלמות עם יכולות תנועה ולילה.
שדרוג השערים בשלב השני .
אכיפה.
מוקד במועצה  .בהמשך יבחן הקמת מוקד יישובי /מוקד יישובי המזלג -הוצאה לפועל בשלב ב'.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תכולת רכב הסיור :

שילוט " ביטחון צור הדסה".
מהבהב צהוב על הגג  ,מבזקים בחזית ולאחור.
מערכת בקרה וניטור ואיכון הרכבים ותחקור אירועים -יותקן במשרד ,מעבר למערכת הקיימת ברכב.
גשר תאורה.
פנס סריקה -הניתן לכיוון (ידני  /חשמלי)  45-60מעלות לפחות (אופקי ואנכי).
מערכת כריזה.
ערכת מחסום תקנית.
תיק חובש ע"פ מפרט משה"ח.
 2פנסי יד נטענים – אחד בכל רכב.
כפפות עבודה ,כבלים להתנעה או בוסטר.
דיבורית .BT
קשר רדיו
קשר צבאי ומשטרתי – במידה ויסופק על ידי צה"ל ומ"י – לטיפול של ועד הישוב מול הגורמים.
סרטי סימון.
סט כיבוי אש הכולל מפתחות זרנוק ומזנק.
מטף אבקה  6ק"ג .
ברכב ה  4*4ימצא גם דפיברילטור (ערכת החייאה חשמלית ) יסופק על ידי ועד הישוב .כל המאבטחים
יעברו ריענון לשימוש בערכה.

התושב כסנסור –  9,000עיניים לצור הדסה

שנעשה ונצליח!
ההצלחה תלויה במימוש האחריות
הן של גופי הביצוע ובעלי התפקידים
והן של האזרחים גם יחד.

