
תכנית לחיזוק הביטחון האישי במרחב  
2021מרץ -המועצה 

זנאמוטי –ט המועצה "קב

מועצה אזורית רמת הנגב  



רקע והנחות יסוד

לאחרונה אנו מזהים עליה בשיעור הפשיעה במרחב המועצה.

גניבות רכבים מתושבים וממטילים, התושבים סובלים מפשיעה חקלאית ופריצות לבתים  ,

.האירועים הללו מתרחשים כדרך שבשגרה. גרמת נזק והתפרעות בכביש

הפריסה הגאוגרפית של יישובי המועצה מקשה על שליטה במרחב.

 חושף אותנו למהלכי פשיעה ומאפשר ,חוסר הקצאת משאבים מהצד של  משטרת ישראל

.לעבריינים חופש פעולה אשר פוגעת בתחושת הביטחון של התושבים



היקפי הפשיעה המדווחים הינם נמוכים  
ביחס למציאות וזאת בעקבות אי דיווח  
,  של התושבים על חלק ממעשי הפשיעה

.  מסיבות שונות ומגוונת



רמת הנגב -שנתיר"פענתוני 
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חלוקה ליישובים -שנתיר"פעעבירות 



בחלוקה  -נתוני גניבה חקלאית שנתי
ליישובים

באר מילכה טללים מדרשת בן  
גוריון משאבי שדה רביבים רתמים שדה בוקר כמהין כ"סה

2018 0 0 0 0 2 0 0 0 2
2019 0 0 1 0 2 0 0 0 3
2020 1 2 0 1 11 2 1 1 19
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מרכיבי בטחון ביישובים  -תמונת מצב

שער חקלאיבולדריםתעלה  /סוללהמבנה שמירהשם היישוב

חסרחסרחסרחסרמרחב עם  

חסרחסרחסרקייםשדה בוקר

אין צורךחסרחסרקייםמדרשת בן גוריון 

אין צורךחלקיקייםקייםטללים  

חלקיחלקיקייםמשאבי שדה

חסרחלקיחלקיחסררתמים 

חסרשיקוםקייםאשלים 

חלקיחסרחסרשיזף

חסרחסרחסרעזוז

חסרחסרקייםבאר מלכה

חסרחסרקייםקדש ברנע

חסרחסרקייםכמהין  

חסרחסרקייםניצנה  

קיים חסרחסרחסרחוות  



תמונת מצב  

שער כניסהדרך בטחוןגדרתאורתשם היישוב
מצלמות  
רכב בטחון  כניסה 

שמירה
בשכר

שמירת  
תושבים  

קייםקייםחסרקייםחסרחסרחסרמרחב עם  

קייםקייםקייםקייםקייםקייםשדה בוקר

מדרשת בן 
קייםקייםקייםקייםקייםחלקיחלקיגוריון 

קייםקייםקייםקייםקייםקייםטללים  

קייםקייםקייםקייםקייםקייםמשאבי שדה

קייםקייםקייםקייםקייםקייםרתמים 

קייםחסרקייםקייםחסרקייםאשלים 

חסרקייםחסרחסרחסרשיזף

חסרקייםחסרחסרחסרחסרעזוז

חסרקייםקייםקייםקייםקייםבאר מלכה

חסרקייםקייםקייםקייםקייםקדש ברנע

חלקיקייםקייםקייםקייםקייםכמהין  

קייםקייםקייםקייםקייםקייםניצנה  

חלקיחסרחסרחסרחסרחלקיחוות  



לפי חתך יישובים  ד"מתמימתנדבי 

 12–טללים

2-עזוז

12-כמהין

 8-אשלים

4-מדרשת בן גוריון

 4–מרחב עם

7-שדה בוקר

1-משאבי שדה

 8–רביבים

5-רתמים

1-ניצנה

2-חוות

6-פזורה

בהכשרה1-קדש ברנע

0-באר מילכה
ד"מתמימתנדבי 68כ "סה

במועצה אזורית רמת הנגב



מספר עקרונות יסוד עליהם מתבססת התכנית  

מרכבי הביטחון של היישובים נקבעו על פי סווגם הביטחוני.

קיום של אירוע קשה ברמה הארצית באחד מיישובי המועצה.

מרבית מחוללי הפשיעה מתגוררים בפזורה.

עלינו לייצר מצב שבו כולם שוטרים ואנשי ביטחון . יש צורך בפעילות של אזרחים.  אין תרופת פלא

.לידיו של הציבור, וזאת במטרה להעביר את ביטחונו של המרחב הציבורי

פיתחנו מערכת של מנגנוני הגנה שונים, לאורך השנים.

או  / ביטחון היא תחושה שיש לתת.יש לזכור כי בטחון הוא עניין יחסי , עם כל האמור לעיל

.מדובר בתחושה  סובייקטיבית שנותרת אדישה לנתונים כמותיים, לקחת



:מטרת על
הפשיעה במרחבהיקפי הורדת 

:מטרות ביניים

כולל דווח בזמן אמת, הגברת שיתוף הפעולה בין כל גורמי  האכיפה.

  קידום פעילויות והתארגנות יישוביות כחלק מנטילת אחריות יישובית ומעורבות קהילתית

.לקיום סיורים ושמירה

 על פי החלטת הממשלה  , המועצה לחיזוק הביטחון האישי במרחב הכפריתוכניתקידום

.  באמצעות הובלת תהליכים מול משרדי ממשלה '2415מספר 

 שועל ומוקד המועצה–יצירת סנכרון מלא בין מערכות השליטה השונות.



לביצוע-מרכבי התכנית המרכזיים

 וסיורים בשטחבולטות , לנוכחותשינוי מציאות ושליטה בכל הנוגע.

השומר החדש)התארגנות של תושבים במסגרות שונות -"התקפה"מעבר מהתגוננות ל  ,

. שמירה בהתנדבות ביישוב( הפעלת חוק השמירה ביישובים, ב"מתמיד מג

מחלקת ביטחון על כל אירוע/ ביצוע פעולות הסברה לעידוד התושבים לדווח למשטרה.

 בהוספת מרכבי ביטחון בסיסים במקומות שבהם קיים פער, תעדוףסיוע כלכלי לפי .

ניתן . )התקנת אמצעים טכנולוגים במקומות שאין בהם שליטה והם המענה הטוב בשטח

(.להשתמש לתחקור האירועים

כולל ממסרים, הקמת מערך קשר ליישובי המועצה.



לביצוע-מרכבי התכנית המרכזיים

בהובלת המשטרה, ביצוע מבצעי אכיפה ממוקדים ומכווני מודיעין.

  מתן דגש על מניעה מצבית במטרה לצמצם את ההזדמנויות המובילות את העבריין לבצע את

.העבירה

 ב"בשיתוף שוטרי מג" סימון ציוד ורכוש"מבצע.

 נוכחות ובולטות במרחב-"ניידת קו אדום"נוהל משטרתי של

גיוס שותפים ומשאבים למימוש התוכנית בנוסף להקמת מרכבי ביטחון ורכש ציוד טכנולוגי  .

תקציב  , תורמים, משרד החקלאות, פיקוד העורף, משרד הביטחון, משרד לביטחון פנים)

(מועצה



מדדים לביצוע להענקת תחושת הביטחון  
הקהילתית

  סקרים לתושבים אחת לחצי שנה

 מועצה  /משטרה–מדידה ואיסוף נתונים

 על תחושת הביטחוןצים"והרבשי"הצחקבלת דיווחים שוטפים מראשי  .



אומדן השקעות לפי סדר עדיפות  

מיקום מימוןאומדןכמותמרכיב  

,  חינוך, בטחון. מ, בטחון פנים 5075,000₪מערך קשר1
.  מועצה

מכשירי קשר לכל היישובים

טללים חלוקיםצומתמועצהLPR6300,000₪מצלמות 2

לשטח  מצלמות אנליטיקאי2
חקלאי  

4
מצלמות

, עזוז. באר מלכה, רתמיםחקלאות. מ, תרומה, מועצה65,000₪
.כמהין

אחד מועצהמועצה224,000₪ממסר קשר4
אחד שדה בוקר

25מצלמות מארב5
מצלמות  

באר מלכה2כמהין -4בטחון פנים  70,000₪
שיזף2מדרשה -4
מרחב עם-2רביבים  -4

10מצלמות6
מצלמות  

.מדרשה, מרחב עםבטחון פנים  70,000₪
.משאבי שדה, רביבים

עזוז.כמהין . שדה בוקר

למי שיעמיד צוות תגובהמועצה  2050,000₪ציוד לשמירה 7

השתתפות בהשקעהמועצה35,000₪חוות בודדים8
בביטחון



אומדן השקעות לפי סדר עדיפות  

מיקוםמימוןאומדןכמותמרכיב  

.שיזף, מדרשהמועצה2030,000₪פנס סולרי9
.רביבים

שער לשטח 10
כנף-חקלאי

החקלאות  .מ15180,000₪
בטחון פנים  

,רתמים, כמהין
,קדש. באר מלכה

,שדה בוקר, אשליםמועצה270,000₪מ "ק25מכשול תעלה 11
באר מלכה, כמהין

1,189,000₪כ "סה


