המועצה המקומית כפר-שמריהו
מחלקת ביטחון
 25בספטמבר 2016
כ"ב באלול תשע"ו
לכב'_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר-שמריהו –
סיכום ישיבה תקופתית
 .1הועדה קיימה דיון ביום א' ה 25.9.2016 -בשעה  19:00בחדר דיונים רכטר.
 .2השתתפו:
 .2.1עמירם אליאסף – יו"ר ועדת ביטחון
 .2.2סרג' קורשיא – מ"מ יו"ר הוועדה (מפקד משמר הכפר)
 .2.3יגאל רדה  -קב"ט המועצה ,חבר
 .2.4דני אבימאיר – חבר
 .2.5יוסי גיארון – חבר
 .2.6סיון אבנרי  -חבר
 .2.2רון לוקר – חבר
 .2.2ספי טפרסון – חבר
 .2.9יעל לוי – גזברית המועצה
 .2.10משה שהם – מנהל אחזקה
 .2.11שחר דותן – יועץ חברת טנדו
 .2.12רס"מ חוסאם – מש"ק קהילתי
 .2.13תום יפה – שירות לאומי
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 .3מטרות הדיון
 .3.1עדכון נתוני פשיעה והצגת פעילות משמר הכפר
 .3.2גיבוש הנחיות להמשך תפעול מערכת הLPR
 .4הצגת תמונת מצב – רס"מ חוסאם
 .4.1נתוני פשיעה  -ינואר
 .4.1.1הזורע  – 39נגנבו תכשיטים ו 2אייפדים.
 .4.1.2דרך הגנים  – 10יש סימני פריצה ולא נגנב דבר.
 .4.1.3הזורע  – 29נגנבו תכשיטים.
 .4.2נתוני פשיעה – מרץ
 .4.2.1קרן היסוד  – 10נגנבו  2מכשירי אייפון ,ומפתחות רכב.
 .4.2.2דרך השדות  – 51נגנבו  2מחשבים נישאים ,אייפד ואייפון .6
 .4.3נתוני פשיעה – אפריל
 .4.3.1דרך השדות  – 41אירוע התפרצות בביתו של שגריר דרום סודאן,
נגנבו  2רכבים עם מספר רישוי דיפלומטי .בבדיקת מצלמות הובהר
שהגניבה הייתה בשעה  .19:52 ,19:43אירוע טופל מול חדר מצב
משרד החוץ ותחנת גלילות.
 .4.3.2חבצלת  – 2נגנבו ארנק ,כרטיס אשראי ופלאפון.
 .4.3.3האורנים  – 32ניסיון פריצה (גרימת נזק לדלת הכניסה).
 .4.3.4הזורע  – 62ניסיון פריצה (גרימת נזק לדלת הכניסה ומערכת
האזעקה).
 .4.4נתוני פשיעה – מאי
הנרקיסים  – 1נגנבו אייפד.
.4.4.1
הרקפות  – 1נגנבו ארנק וכרטיס אשראי.
.4.4.2
החורש  – 22נלקחו מפתחות מתוך הבית ונגנב רכב (אירוע
.4.4.3
"דאבל").
הזורע  – 11נגנבו תכשיטים.
.4.4.4
דרך הגנים  4ג' – נגנבה כספת (כסף ותכשיטים).
.4.4.5
 .4.5נתוני פשיעה – יולי
הקוצר  – 12נגנב פלאפון.
.4.5.1
דרך הגנים  – 15אין סימני פריצה ,לא נגנב דבר
.4.5.2
 .4.6נתוני פשיעה – אוגוסט
השדות  – 1נגנב ארנק עם כסף וכרטיסי אשראי.
.4.6.1
 .4.2במסגרת תפקידי כמש"ק הרצליה ב' הנני פועל לגיוס מתנדבים בקרב
תושבי השכונה.
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 .5פעילות משמר הכפר – מפקד יחידת המתנדבים:
 .5.1הפעילות השוטפת (תגובה מהירה – לאירועים חריגים) במרחב האחוד כפ"ש
ורשפון מובילה לפעילות מניעה בסיכול התפרצויות ולחיזוק תחושת
הביטחון במרחב.
 .5.2ליחידה מונה קמב"צ ,תומי נופך מוזס ,מינוי המהווה מכפיל כוח בניהול
היחידה מבחינה מבצעית וניהולית.
 .5.3תתוגבר פעילות משמר הכפר במרחב כפר שמריהו ורשפון בראשות מפקד
היחידה וסגנו (בשיתוף מפקדת בסיס והמש"ק הקהילתי) לאור האיומים
בתקופת חגי תשרי.
 .5.4מתוכנן גיוס של ארבעה מתנדבים נוספים ליחידה (הורי תלמידים מבית
הספר המשותף כפר שמריהו חוף השרון) יחלו תהליך גיוס מול מפקדת
הבסיס.
 .5.5בוצעו מטווחים (של אקדחים ונשקים אוטומטיים) במסגרת בסיס אימונים
של משטרת ישראל בבית שמש בתאריך – .9/9/2016
 .5.6במהלך חודש ספטמבר התקיים ערב ליחידת משמר הכפר שבמהלכו הוענקו
תעודות ותק ותעודת הצטיינות ,בהשתתפות הסגל הפיקודי של התחנה
וראש המועצה.
 .6אבטחת הכפר – קב"ט הכפר:
 .6.1התקציב כולל בתוכו  3מאבטחים הפועלים בכפר מהשעה .05:30 – 22:00
 .6.2סייר לילה הפועל מהשעה .06:00 – 20:30
 .6.3תפיסת האבטחה במישור המבצעי תישען על סגירת המרחב של רשפון (שער
צפוני) החל מחצות – מרחב אבטחה אחוד רשפון-כפר שמריהו.
 .6.4המאבטחים מצוידים במכשירי קשר ומאזינים בערוץ ( 3משמר הכפר)
ופועלים בתיאום עם משמר הכפר ומול סייר הלילה של רשפון.
 .6.5הופחתו שעתיים מידי משמרת (במחצית חודש ספטמבר) – מדובר בחיסכון
שנתי של כ₪ 42,000-
 .7סטטוס וגיבוש תפיסת הפעלה של  – LPRיועץ חברת טנדו:
 .2.1סטטוס המערכת – מבחינה טכנית מערכת ה LPRעומדת בכל ההגדרות
והינה כשירה להפעלה .נבדקו כל המערכות (כולל מיקום המצלמות וכיוונם)
מספר פעמים ומתוכננת בדיקת מסירה נוספת ב.22/10
 .2.2למערכת יש  9מצלמות –  4ברחוב החורש 3 ,ברחוב הזורע ו 2ברחוב
הפרחים.
 .2.3המערכת עובדת במצב "חצי אוטומט" – המאבטחים פותחים את השער
בעזרת שלט והמצלמות מצלמות כל רכב שנכנס ויוצא.
 .2.4מחשב ניהול המערכת ממוקם במשרד הקב"ט ,בימים אלה חובר לקוו
אינטרנט על מנת לאפשר תמיכה טכנית מרחוק .מחשב נוסף מוקם בחדר
השרתים של המועצה ויחובר למשרד רישוי ופיקוח לצורך עדכון והוספת
נתונים (נהגים/רכבים וכו').
 .2.5בהתאם לגיבוש תפיסת ההפעלה המערכת תתוכנת לפעול בהתאם.
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 .2.6עם הזנת הנתונים למערכת רכב של תושב המגיע למחסום יציאה מהכפר
ולאחר שהתקשר למספר מתאים (בחלון הזמן שנקבע מראש –  15דקות)
אזי עם הגעתו למחסום המערכת מבצעת אימות (סנכרון) ואז השער נפתח.
 .8התייחסויות:
 .2.1משה שהם -
 .2.1.1מערכת ה LPRנבדקה מספר פעמים בנוכחות היועץ והגורם המבצע.
 .2.1.2סיום ביצוע פסי האטה בקרבת המצלמות ברחוב הזורע והפרחים
יתבצע עד לתחילת השבוע הקרוב ויאפשר הפעלת המערכת במצב
אוטומטי מלא.
 .2.1.3בוצעה תשתית לסיב אופטי ברחוב הקוצר ,האילנות ,הרגבים,
הנרקיסים ,השחלת הסיב האופטי תתבצע בקרוב (יושחל ממגדל
המים ויגיע עד לרחוב הנרקיסים/הדקלים.
 .2.1.4ניתן יהיה למקם מצלמה בפינת האילנות-השדות ובפינת הרגבים-
הנרקיסים (קיימת תשתית להספקת חשמל קבוע) .בהמשך תיבדק
אפשרות להעתקת מצלמה מבית העלמין אל מעבר לקו הרכבת
לכיוון מערב (המצלמה תמוקם מכיוון מערב למזרח).
 .2.2רון לוקר -
 .2.2.1המליץ לאפשר כניסה לכל כלי הרכב שכן מדובר בדרך ציבורית.
תושבי הכפר – במגמה לשמור על ביטחון רכביהם מפני גניבה ,יש
להכביד על יציאתם והיא תתאפשר רק על ידי חיוג למספר טלפון
רלוונטי (או שימוש בקודן הנמצא בצד השער על הביתן של
המאבטח).
 .2.2.2הבהיר כי יהיה צורך בהודעה מסודרת לכל התושבים והוספת שני
שלטים ביציאות מהכפר המזכירים לתושבים להתקשר למספר
בכדי לצאת מהכפר ("תושב יקר על מנת לצאת מכפר שמריהו יש
להתקשר למספר טלפון ____ וסמל הכפר).
 .2.2.3המוטיב הינו לוותר על טיפה נוחות בכדי להגביר את תחושת
הביטחון ובמקביל לא להכביד על תושב.
 .2.3סיון אבנרי -
 .2.3.1מבקש להוסיף פנס תאורה בסוף רחוב הדקלים (לכיוון מזרח) על
מנת להציף את המקום בתאורה שכן המקום מהווה פוטנציאל
לכניסת גורמים פליליים.
 .2.3.2מבקש להוסיף פנס תאורה בכניסה לרחוב הזורע לכיוון החנייה
הציבורית.
 .2.4סרג' קורשיא -
בעניין הצבת המאבטחים וסייר הלילה ממליץ להמשיך לאייש את
המצב כפי שקיים היום שכן נוכחותם תורמת לתחושת הביטחון של
התושבים באופן חד משמעי ואין להסתפק במערכות אוטומטיות.
 .2.5חוסאם חוסייסי -
ממליץ על אי הורדת תקני המאבטחים שכן הורדת מאבטחים תהווה
חור באבטחה ויוביל להתפרצויות.
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 .9סיכום – יושב ראש ועדת ביטחון:
 .9.1הפורום בדעה אחת החליט לשמר את פעילות המאבטחים הקיימת ,בגין
תרומתם לתחושת הביטחון ולמניעת אירועי פשיעה.
 .9.2בהתאם לעדכון מנהל האחזקה בדבר העברת סיב אופטי במסלול שציין
לעיל ,מבקש להוסיף מצלמה אחת בצומת רחוב האילנות ודרך השדות
ומצלמה נוספת בצומת דרך רגבים ורחוב הנרקיסים.
 .9.3מנהל האחזקה מתבקש להוסיף תאורה בנקודה הקיצונית (כמה שניתן)
ברחוב הדקלים לכיוון מזרח ,וגם בכיסה לרחוב הזורע באזור החניה
הציבורית.
 .9.4בסיום ביצוע הוספת פסי ההאטה מתאימים במהלך השבוע הקרוב ולאחר
בדיקה של לילה אחד ,בה המערכת עובדת באופן אוטומטי לחלוטין (ללא
פתיחת שערים על ידי השומרים) ,תעבור המערכת לשלב הבא.
 .9.5בשלב הבא רכבי זרים ורכבים של אורחים יוכלו להיכנס ולצאת באופן
חופשי מהכפר אך תושב הכפר יצטרך להתקשר למספר מתאים – בחלון
הזמן של  15דקות ,או להשתמש בקודן הנמצא בצד הביתן של השומר בכדי
לאפשר לרכבו לצאת מהישוב .כל בעיה ביציאה תטופל על ידי המאבטחים
המצוידים בשלט המתגבר על השליטה האוטומטית בשער.
 .9.6קיים צורך בהודעה מסודרת לכל התושבים באמצעות מערכת ההודעות של
המועצה (לקבלת מספר הטלפון המתאים ומספר הקוד בקודן שיאפשר להם
לצאת) ,והוספת שני שלטים ביציאות מהכפר (במרחק מתאים) המזכירים
לתושבים להתקשר למספר טלפון הרלוונטי בכדי לצאת מהכפר ("תושב יקר
על מנת לאפשר פתיחת השער הנך מתבקש לחייג למספר טלפון ____ וסמל
הכפר).
 .9.2היועץ של חברת טנדו ינחה את הקבלן המבצע "וימאזור" להכניס את
רשימת הרכבים של הכפר למערכת (מדובר בכ 20%-מכל רכבי הכפר).
 .9.2תפיסת ההפעלה כפי שהוצגה בסעיף  9.5הינה מקובלת על כלל פורום
הוועדה והיועץ יתבקש להנחות את הגורם המבצע בהתאם.
בברכת שנה טובה ובטוחה.
עמירם אליאסף –יו"ר
וועדת ביטחון
המועצה המקומית
כפר שמריהו
רשם  :יגאל רדה
העתקים :
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת ביטחון – כפר שמריהו
מת"ח גלילות
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