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 01.03.2021 מיום  1/2021 סיכום ועדת ביטחון
 

 ראש המועצה המקומית כפר שמריהו, סרג' קורשיא :משתתפים

 קב"ט המועצה, דור בן דוד     

 ", דניאל קרסו605מפקד משמר הכפר "                

 מר סיוון אבינרי                

 ", יאיר הורוביץ301" אזרחימפקד יח' משמר                 

 מפקד יחידת החילוץ, שי רז                

 מר דן אלכסנדרוביץ'                

 מר עמירם אליאסף                

 מר דני אבימאיר                

 מר דני עומר                

 סוןמר ספי טפר                

 

 

 ראש המועצה:

 פירוט אירועים חריגים בכפר בשלושת החודשים האחרונים.

נזרק רימון הלם לביתו של אליעזר טביב, אירוע שהסתיים ללא נפגעים. מבדיקה  -11.01בתאריך 

במצלמות, נראה אדם חבוש קסדה וכפפות שחורות נכנס דרך המעבר הרגלי ברחוב שנעשתה לאחר מכן 

האביב, כשלאחר מספר דקות בודדות יוצא מאותו מעבר בריצה ויוצא דרך כביש החוף. החומרים הועברו 

 למשטרה לטיפול.

שתה . בבוקר למחרת נע52ו  50אירוע פריצה כפול לשני בתים סמוכים ברחוב השדות  -19.01תאריך ב

 זור בית העלמין.בדיקה שבה התברר כי הפורצים נכנסו דרך השדות החקלאיים בא

, נכנסה לבית ברחוב 20החוליה הגיעה מכביש  חולייה שפרצה לחמישה בתים בכפר. -16.02בתאריך 

הרקפות, המשיכה לבית ברחוב הנרקיסים, משם נכנסה לגינה של בית ברחוב הקוצר ללא הצלחה בכניסה 

ולאחר  64. לאחר מכן דילגו מעבר לשער וחצו את רחוב הקוצר עד כניסה לבית ברחוב הזורע לתוך הבית

 301ו  605התקבל הדיווח הראשון שבעקבותיו קפצו יחידות  20:30מכן לבית ברחוב הנוטע. בשעה 

 בלילה, המתנדבים ביצעו סריקות תוך כדי המבול יחד עם 01:00לביצוע סגירות היקפיות בכפר. עד שעה 

יקה שנעשתה ה. מבד. האירוע הסתיים ללא תפיסת החוליסיוע של כוחות משטרה מתחנת גלילות

יה כללה שלושה אנשים יחסית צעירים, רעולי פנים כשעל גבם תיקים. מהבתים במצלמות עולה כי החול

 נגנבו תכשיטים וכסף מזומן. 
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וב תקיים מרדף אחר פורצים ברחהתקבל דיווח לקב"ט המועצה ממוקד אמון כי כרגע מ -17.02בתאריך 

דכן את ראש המועצה במתרחש על מנת להקפיץ את המתנדבים לעמדות קידמה בנוף ים. קב"ט המועצה ע

ברזל בכדי למנוע זליגה של האירוע לכותלי הכפר. בסופו של דבר, הפורצים חצו את כביש החוף ונכנסו 

חות המשטרה שהיו בנוף ים דילגו לכפר לכפר דרך הסבך בנקוד שבה אין גדר או חומה אקוסטית. כו

שמריהו וסייעו בחיפוש אחר הפורצים אך ללא הצלחה. יומיים לאחר מכן, מתברר כי בית בשיפוץ שהיה 

 נעול ברחוב האביב נמצא פתוח ועם עקבות בוץ על הרצפה. ככל הנראה הפורצים מאותו אירוע שהו

 חריהם.בבית הזה עד לשלב שבו הבינו שאין כוחות שמחפשים א

סייר ביטחון כפר שמריהו מטעם מוקד אמון דיווח על שני אנשים חשודים לבושים  – 18.02בתאריך 

ר עין שחור שטיפסו על תלולית העפר ברחוב התפוזים, המשיכו לאורך רחוב האורנים עד שאבד קש

הוקפצו לחיפוש  טרי ולא הייתה לא יכולת להגיע אליהם. מתנדבי היחידותאיתם מאחר והכביש הוא חד ס

שפון, שם דרך אחת הגינות ברחוב האורנים לרים התברר כי הם עברו ככל הנראה אחריהם. בשלב מסו

 אבד לגמרי קשר עין איתם.

 לטובת הערכת מצב. להלן תוצרי הפגישה: 301ו  605לפני מספר ימים נערכה פגישה עם מפקדי יחידות 

של תצפיות על קווי האורך. יש להכין מפה עם אזורי מלבד סגירה היקפית, חשוב לעבור לאופן הפעלה 

 תצפית בכדי לנצל באופן מקסימלי את מעט כוח האדם שיש ולקבל מידע רב ככל שניתן בפריסה בכפר.

מצלמות ציידים לנקודות שבהן ידוע שחוליות הפורצים לרוב  4של בימים הקרובים תיעשה רכישה 

 לרכישת רחפן תרמי שיסייע באיתור פורצים בשעות החשיכה.בנוסף, נבחנת בימים אלה אופציה עוברות. 

 

רסו: יש חשיבות גדולה למצלמות ולקוראי לוחיות זיהוי בכניסות וביציאות. המערכות הללו מכסות דני ק

 לא מעט אופציות שקשה מאוד לתפוס בסגירות ובתצפיות.

 

ורך במעטפת נוספת אווירית. עמירם: הכיוון הוא נכון וההידוק של המערך הוא חשוב מאוד אך יש צ

הרחפן הוא פתרון מעולה לבעיה הזו צריך רק לוודא שהיכולות של המוצר שיירכש יתאימו לצורך 

 המתבקש. בנוסף, חשוב שתהיה שפה אחידה ומי שינהל את הכוחות יישב בחמ"ל מסודר ולא בשטח.

 

ויש להם שפה משותפת במהלך  סרג': לכלל המתנדבים יש מפה אחידה. הם מתורגלים לפי נקודות הברזל

 התנהלות אירוע.
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דור: ניידת הסיור מצויידת בדפיבילטור, מטף כיבוי וערכת עזרה ראשונה למתן סיוע לתושב מהר ככל 

שניתן. בפגישה עם חברת האבטחה סוכם כי בהנחיה של קב"ט למוקד המבצעי של החברה, במידה ויש 

כאן. בנוסף, סוכם כי הסיירים וח ויתגבר את הסייר שנמצא אירוע פריצה בכפר, יקפוץ סייר הרצליה פית

חולקו כובעים ומפות מפתח  -שעובדים בכפר שמריהו יצויידו בגז פלפל/מדמיע. לגבי יחידות המתנדבים

 למתנדבים החדשים.

 

מתנדבים שנכונים לקפוץ  15הינה יחידה קטנה ועדיין בשלבי הקמה. כרגע יש סביב  301יאיר: יחידה 

מיידי לטובת סיוע באבטחת הכפר. באירועים האחרונים רובם נכחו ונשארו עד שעות הלילה באופן 

 המאוחרות.

 

 המועצה:קב"ט 

התקבל דוח כתב כמויות מחברת ייעוץ האבטחה. הדוח  לפני מספר ימים , LPRבתחום המצלמות וה 

 הועבר לאחר תיעדוף לבחינה של חברת האבטחה לקבלת הצעת מחיר מסודרת.

 

 ם ראש המועצה:סיכו

הפורצים לאט לאט מבינים שלכפר פחות כדאי להגיע ושדברים השתנו. מאירוע לאירוע רמת המוכנות 

משתפרת והפורצים מבינים שאנחנו מקדימים אותם ולא להיפך. כרגע יש מספר מהלכים שרצים במקביל 

ופו של יום עובדים לטובת שיפור רמת האמצעים הטכניים המשמשים לצורכי ביטחון. חשוב להבין שבס

הן יחידות מתנדבים ולא יחידת חובה בצבא. גם כשזהו המצב הנוכחי יש  301ו  605עם מה שיש. יחידות 

צעו על ידי חולייה מקצועית מאוד, נכונות ורצון לסייע. האירועים האחרונים, גם לדברי המשטרה, התב

ופן מושכל כדי לייצר פיתרון ש מאיתנו לעשות מאמצים רבים יותר ולהשקיע משאבים באדורמה ש

 .על ההשתתפות תודה לכולם מקסימלי במסגרת המגבלות. 

 

                 

 

 ,בברכה                    
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