המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופין מיקוד  40250טל 09-8981519 .פקס09- 8948064 .

האגף לשירותי ביטחון וחירום

26/01/2016
ט"ז/שבט/תשע"ו

יו"ר ועדים /יו"ר ועדות ביטחון יישוביות,
מזכירי ישובים יו"ר צח"י /תושבים יקרים,
המבנה החדש של מג"ב חבל עמק חפר

המועצה פעלה בשנתיים האחרונות במטרה לשיפור השרות במתן מענה של המשטרה לאזרח.
משטרת ישראל ומג"ב קבעו כיעד את שיפור השרות לאזרח ולשם כך ביצעו שינוי אירגוני בחבל עמק חפר.
שינוי זה בא לידי ביטוי בשינוי בתפיסה הביטחונית ,לשינוי בזמינות משטרה לתושב וביחס השוטר לתושבים.
בעקבות השינוי נוספו  5שוטרים בשרות קבע האחראים על ביטחון התושבים בעמק חפר.
כמו כן ,ברחבי המועצה האזורית עמק חפר פועלים כוחות ביטחון רבים בכלל וכוחות מג"ב בפרט .
ולהלן שמות ובעלי התפקידים והדרך ליצירת קשר עימם:
מפקד החבל – רפ"ק רמי פרו – 053-7546167
שוטר קהילתי – מור זרביאן – נייד 053-7546168
השיטור הקהילתי אחראי לפקד ולסייע בקבלת תלונות ופניות אזרחים בתחום המועצה ,ליווי תיקי עברות ,נפגעי
עבירה ,מסייע בטיפול ראשוני בזירת עבירה ,מסייע ומטפל בעבירות איכות חיים ,אבדות ,מציאות ועוד.
כמו כן השיטור הקהילתי אחראי לטיפול בפשיעה בגזרת המועצה ,בפשיעה החקלאית ואכיפה בתחום התנועה .איתור
וטיפול באוכלוסיות ייחודיות (עולים ,נוער בסיכון ,קשישים וכו').
השוטרים מבקשים ליצור קשרי עבודה קבועים עם גורמי קהילה כגון:
יו"ר ועד מקומי ,יו"ר ועדת ביטחון יישובית ,נציגי מועצה ,עובדים סוציאליים ,מדריכי נוער ,מנהלי בתי ספר.
עמק חפר חולק לחמישה אשכולות (פרוט בהמשך) בכול אשכול שוטר קהילתי –משק אשכולי.
תפקידי השוטר הקהילתי( מש"ק אשכולי-אחראי על כמה יישובים )
קבלת תלונות ופניות אזרחים ביישובי האשכול ליווי תיקי עבירה ונפגעי עבירה.
כל תושב יכול לפנות ישירות למש"ק של האזור שלו .אנא שימו לב שהמש"קים עובדים במשמרות ולכן במידה
ואין מענה אנא פנו ישירות למוקד  100של המשטרה.
אשכול בית יצחק ( שער חפר )  :שער חפר ,גבעת שפירא ,צוקי ים ,בת חן ,אביחיל ,נעורים ,שושנת העמקים ,חבצלת
השרון ,ביתן אהרון – מש"ק רון גויאטה  -נייד 053-7231384
אשכול כפר מונאש :הדר עם ,כפר חיים ,משמר השרון ,מעברות ,כפר ידידיה ,בית הלוי ,כפר מונש ,העוגן – מש"ק ימר
דרסולין – נייד 050-5064501
אשכול כפר ויתקין :בית חירות ,מבואות ים ,חופית ,כפר ויתקין ,בית ינאי ,מכמורת – מש"ק בן היטלי – נייד 050-
8347160
אשכול כפר הרא"ה  :גאולי תימן ,גבעת חיים (איחוד) ,עין החורש ,גבעת חיים (מאוחד) ,אלישיב ,חוגלה ,כפר הרא"ה,
חיבת ציון ,חרב לאת פארק תעשיות עמק חפר (טרם מאויש)

הבית שלך בעמק:
מוקד  107לשירותך טלפון 098973303/4

http://www.hefer.org.il
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האגף לשירותי ביטחון וחירום
אשכול בורגתא  :בחן ,המעפיל ,אומץ ,בארותיים ,בורגתא ,גן יאשיה ,עולש ,יד חנה ,אחיטוב  ,חניאל – מש"ק שילה דוד
– 053-773674
שיטור כפרי משולב  -במועצה מתבצע מזה מספר חודשים פיילוט בשיטור כפרי משולב המשלב שוטר מג"ב ופקח
עובד מועצה כפי שקיים "שיטור המשולב" בערים.
השיטור עוסק בתחומים המוניציפאליים ובפשיעה החקלאית והאזרחית.
שוטר – ירון טוך – נייד  + 050-5076413פקח מועצה  -טל רותם.
ברחבי מועצה אזורית עמק חפר קיימים  3בסיסי הפעלה המתוגברים ע"י מתנדבים:
 בסיס רופין – מפקד שרון מרדכי – נייד 050-5065603
 בסיס הפעלה בת חן – מפקד דניאל בוכריס – נייד 050-5076219
 בסיס הפעלה יכון – מפקד רן ברעם – 054-4230148
משטרת התנועה – מפקד הראל מרום –  / 052-7505053משרד 09-8943197
כל מי שמעוניין להתנדב לאחד מכוחות הביטחון מוזמן לפנות לאחד ממפקדי בסיסי ההפעלה ולהתחיל בתהליך גיוס .
חשוב מאוד לדעת:
מערך זה של המשטרה – מג"ב ,אינו מחליף את העבודה ופניות התושבים מול רב"ש הישוב ,ורב"ש הישוב פועל
אף הוא למול השוטר האשכולי.
בנוסף לקריאה  100של המשטרה ניתן לעדכן על פריצות/רכב חשוד/אדם חשוד ישירות למוקד  107של המועצה
 09-8973303/4ו/או גם באמצעות "הווטסאפ" למוקד .053-8981666
מצ"ב מסמך "המבנה האירגוני" של השיטור הקהילתי

יהודה בן עזרא
מנהל אגף הביטחון
חירום
ושירותי
מוא"ז עמק חפר
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