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 לכבוד 
  יו"ר הועד

 
 נוהל תב"ר ביטחון לישובים  :הנדון 

 
לאחרונה אישרה הנהלת המועצה וועדת ביטחון המועצתית תוכנית סיוע רב שנתית  לפיתוח 

זאת בהמשך למדיניות ,תבר"ים( תשתיות ביטחון בישובים באמצעות תקציבים בלתי רגילים )
 .אותה מתווה המועצה לאפשר לישובים לחזק את מערך הביטחון בישובים באופן משמעותי

 להעניק תחושת ביטחון טובה יותר לתושבים .כל זאת על מנת 
 .על משטרת ישראל  תזה המקום להזכיר כי אחריות על ביטחון תושבי מדינת ישראל מוטל

אנשינו  ,מקלים ראש וכקהילה ממוקדים בהבטחת הביטחון האישי לילדנואנו כמועצה איננו 
מתוך גילוי אחריות .זוהי הסיבה למהלך התב"ר שמשקף את שאיפת המועצה  ,ולרכושנו

כחלק מחוסנה של הקהילה והבטחת , לראות לנגד עניה את ביטחון הישובים והתושבים 
 חיים במקום מושבנו.  איכות

 
 :קרונות הבאיםהסיוע יינתן על פי הע

 .(התב"ר הינו תב"ר תלת שנתי )הכסף ישמר למשך שלוש שנים למימוש הישוב .1

 חלוקת התב"ר תבוצע באופן שווה בין הישובים. .2

סכום התב"ר יעמוד מהמועצה ₪  1שנותן הישוב יינתן ₪  1התב"ר יינתן על בסיס מצינג  .3
  .לכל ישוב₪ אלף  20עד 

 . בלבד בתחום הביטחון לפרויקטיםהסיוע יינתן רק  .4

תב"ר תשתיות ביטחון  ותאושרר הבקשה תידון ותאושר בהתאם לסדר עדיפות ע"י ועדת  .5
 על ידי סגן ראש המועצה. ביטחון מועצתית ותחתם  תבוועד

 אין להתחיל פרויקט לפני אישור רשמי של הוועדה. .6

 .הסיוע יינתן למול קבלות או חשבוניות ביצוע  .7

ישוב שיאושר לו ולא ישתמש הכסף יחזור  ,התב"ר מעבר לשלוש שניםתן לגרור את נילא  .8
 לתקציב הביטחון המועצתי .

הקודמים אשר הועמדו  התקציבים השוטפים במידה ולרשותכם עומדת יתרה באחד  .9
  .לישוב ניתן יהיה לעשות בהם שימוש ולאחד תבר"ים לפרויקט אחד גדול יותר

המועצה תבחן יחד עם הישוב את היקף   במקרים מיוחדים ובעיקר בישובים קטנים .10
 המצינ'ג מתוך אותה שאיפה לאפשר לכול ישוב להבטיח את ביטחון התושבים והישוב 

 
  

 אנו מחויבים לקהילה וזאת דרכנו הצנועה לסייע לישובים בשמירה על ביטחונם  
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