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 : ראש המועצה המקומית כפר שמריהו, סרג' קורשיאמשתתפים
 קב"ט המועצה, דור בן דוד     
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 ני אבימאירמר ד                

 מר שי רז                
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 בעקבות נגיף הקורונה וזאת בהסכמה של כלל חברי הועדה.  ZOOMהישיבה התקיימה ב 

 
 

 :קב"ט המועצה

 ללא עבירות פע"ר ואירועים חריגים בשלושת החודשים האחרונים.

 

 להלן סטטוס מערכות שליטה ובקרה:

הותקנה ברחוב הזורע. בתחילת השבוע בוצעה  LPRמערכת  –פרוייקט מצלמות שלב ב  •

חריצה נוספת בכביש לטובת שיפור מהירות התגובה של המחסום. בשבוע הקרוב יופעל 

 המחסום באופן מלא. 

בשבועיים הקרובים תחל העבודה על שני אתרים נוספים )הפרחים, החורש( כולל  •

 מצלמות האבטחה הנמצאות באתרים אלה. 

לפני מספר ימים בוצעו עבודות מטעם חברת חשמל ברחוב הורדים לטובת הקמת אתר  •

חדש של מצלמות ומחסום עולה יורד. מיד לאחר השלמת העבודות ברחוב הפרחים 

 האתר החדש ברחוב הורדים.והחורש, יוקם 

החלפת מצלמות אבטחה היקפיות ומצלמות אבטחה ברחובות  –פרוייקט מצלמות שלב ג  •

. תיעדוף האתרים שבהם LPRהפנימיים תחל מיד עם תום העבודה על מערכות ה 

 יותקנו/יוחלפו מצלמות ייעשה לאחר שתתברר יתרת התקציב לפרוייקט.

ממוקמות בכפר. מצלמה אחת נוספת  5דים. מצלמות ציי 6סה"כ  -מצלמות ציידים •

 נשארת כגיבוי במשרד קב"ט.

התקלה במצלמה התרמית טופלה והרחפן כשיר לעבודה. נרכש "סילבוס"  -רחפן תרמי •

הדרכה לספר המקצועי של הרחפן בכדי שהמפעיל הראשי יוכל להכשיר מטיסים נוספים 

 בכל עת.)כמובן לאחר מבחן ותשלום אגרה של רת"א(.

 

 

 קד צופה רואה במיקור חוץ:מו

 ,קומיות, הנושא נבחן על ידנוצופה רואה לרשויות המ –הוצגה בפני הועדה מצגת על מוקד ייחודי 

התקציב לנושא על בסיס המאבטחים בכניסות לכפר ולכן יש לשקול זאת היטב לנוכח התקדמות 

 .LPRמערך המצלמות ו 
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 :התייחסות משתתפים

מבצעים בתחום הביטחון השוטף מורגשות היטב בכמות האירועים  שאנוהפעולות  סרג' קורשיא:

 מות ויכולת השו"ב באירועי ביטחון.בשיפור מערך המצל אנו מרכזים מאמצים. החריגים
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