ועד מקומי מושב טל-שחר
הנדון :הוראות שמירה במושב טל שחר
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מטרות השמירה:
א .מתן תחושת ביטחון לתושבים/ות.
ב .יצירת הרתעה מתאימה מול גורמים פליליים ,והפרעת הסדר הציבורי לרבות
טרקטורונים ורכבי שטח ברחבי המושב.
ג .מתן מענה לשמירת הסדר הציבורי בזמן השמירה ,עד להגעת כוחות חירום.
ד .מתן מענה מול גורמים חבלניים באמצעות בידוד האזור ,הרחקת הציבור
והזעקת כוחות חירום.
כיצד תתבצע השמירה:
א .השמירה תתקיים על ידי  2שומרים או שומרות שיסיירו במושב באמצעות כלי
רכב.
ב .הסיורים יתבצעו ברחבי הישוב תוך התמקדות בנקודות התורפה (מקומות הסיור
מופיעים בהמשך בסעיף .)3
ג .משך סיור יהיה בין  2-4שעות וניתן יהיה לבצעו בכל שעות היום ,עם עדיפות
לשעות הלילה בין  22:00ל  ,02:00ניתן לפצל את שעות השמירה בהתאם לנוחיות
השומרות והשומרים.
אופן ביצוע הסיורים:
א .סיור בשעות היום – ביצוע סיור רכוב בין בתי המושב ,ומתן דגש למקומות
הומים כגון :בתי הספר "השחר" ו"יחיאל" (אנתרופוסופי בסמוך לבריכה) ,גני
הילדים ,מכולת ומזכירות ,במטרה לאתר פעילות חריגה.
ב .סיור בשעות לילה – ביצוע סיור רכוב בכל רחובות המושב .דגשים לבדיקת
נעילות שערי הישוב החשמליים והמכנים;
 6שערים חשמליים :אלונית ,לולים מבוקרים ,שחר/הרוש ,בריכה ,פרנקו ,שער
ראשי
 2שערים מכניים :נחל הבשור (וירג'יניה) ,בדרך לעמק מתחת לשכונה החדשה.
דגשים לשמירה:
א .פעילות השמירה תהיה מזוהה ככל הניתן ,לרבות :הפעלת אורות מהבהבים,
לבישת אפודים.
ב .בעת אתור אנשים/פעילות חריגה ניתן להתקרב עד שמירת טווח בטוח ,על מנת
לנסות לזהות או להזים את הפעילות ,או לכל היותר לבצע בירור ראשוני.
ג .במידה ואותרו אנשים או פעילות חשודה יש לשמור על קשר עין בטווח ביטחון
ולהזעיק את חברי ועדת ביטחון /משמר הישוב והמשטרה.
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ד .במקרה של פעילות חשודה אין לצור מגע עם החשודים ,לנסות לעצור או לחסום
אותם אלא להמתין להגעת כוחות המשטרה ולעדכנם בפרטים להמשך טיפולם.
יש לנהוג באותו אופן גם במקרים של רכבי שטח שונים הנוהגים בפרעות ברכבי
המושב.
ה .יודגש כי לצוות הסיור אין סמכויות שיטור ,עיכוב או חיפוש על חשודים ,אלא
על פי חוק המאפשר לכל אזרח לבצע זאת במקרה של חשד מוחשי לפיגוע מידי.
ו .יש לגלות רגישות ושמירה על זכות הפרטיות של קהילת המושב והפעלת שיקול
דעת בעת דיווח והפעלת גורמים רחבים כגון קבוצות וואצאפ גדולות .נא לא
לפרסם תמונות או פרטים אישיים של חברי/ות הקהילה והן של החשודים.
 .5ערכת ציוד לצוות השמירה – הערכה נמצאת בכספת שבבית העם (צמוד לתיבות
הדואר) קוד פתיחת הכספת ישלח בהודעה  SMSבצמוד להודעת מועד השמירה.
א .פנס מהבהב ,פנס רגיל ,ווסטים זוהרים ,תיק ע"ר.
ב .דפיברילטורים – נמצאים ברחבת המזכירות' ,אולה' ואצל יואב לקטוש.
 .6מספרי טלפון חיוניים:
א .משטרה100-
ב .מד"א101-
ג .כיבוי אש 102-
ד .דורון צברי – אחראי אזור – מג"ב – 050-5063831
 .7מספרי טלפון ועדת ביטחון:
א .יוסי שמואלי054-2516102 :
ב .יריב פרגן054-3001919 :
ג .ארז פייביש050-6276388 :
ד .חיים רז (פשי)050-3979797 :
ה .יואב לקשוט – ועדת בריאות052-2978698 :

סיור נעים ובטוח
ועדת ביטחון

