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 11.7.2022מתאריך  2 סיכום ועדת ביטחון
 

 ראש המועצה המקומית כפר שמריהו, סרג' קורשיא :משתתפים
 חן בן עמיקב"ט המועצה,        
 ני אבימאירמר ד                   

 עמירם אליאסףמר                    
 סיוון אבנרימר                    

 מר דן אלכסנדרוביץ                   
 

 

 אירועים חריגים:סקירת  קב"ט המועצה

נכנס אופנוע מסוג טימקס ועליו רכובים כשני גברים עם קסדות  17:00בשעה  15.3 •

 ומסכות כירורגיות ,כאשר לוחית הזיהוי מקופלת.

שנסע ברחוב דרך השדות , ברכב נהגה אישה שהתבקשה על ידי רוכב  האופנוע נצמד לרכב •

האופנוע לפתוח את חלון הנהג וכאשר עשתה זאת ביקש שתוריד את השעון שהיא עונדת. 

 –הנהגת המשיכה בנסיעה עד שאיבדה קשר עיין עם האופנוע ויצרה קשר עם הקב"ט 

רה ומתנדבים. המודיעה בוצעו סריקות לאיתור החשודים על ידי הסייר ,קב"ט ,משט

 הגישה תלונה במשטרה.

ביצוע מחסומים  –מתן מענה לאבטחת היישוב בעת אירועי הפח"ע בני ברק, ת"א ואלעד  •

 מענה מהיר של המתנדבים. –וסיורים למניעה והגברת תחושת הביטחון 

 הופעלו המחסומים לפני הגעת צוות האבטחה על ידי הסייר.  •

 בנות מצווה , צופים, בית ספר. – 605 ו 301אבטחת אירועים על ידי  •

 שבחים שעבדו באתר בנייה בנרקיסים. 2נעצרו  –מבצע שב"ח  14.4 •

ניסתה לגנוב רכב ברחוב האורנים , התושב צילם את מספר הרכב  –חוליית שבלר  6.5 •

לפני שנמלטה , בוצעו סריקות במקביל בוצעה בדיקה במצלמות והרכב נקלט במערכת ה 

LPR  ב החורש, משטרה ביצעה הכרזה במערכת עין הנץ והרכב נתפס יוצא מרחו

 במודיעין עם אמצעי פריצה וגניבה לרכבים. 

בוצעה פריצה לכלי רכב במושב רשפון על ידי חשוד על גבי קטנוע, בוצעו במהלך  15.5 •

 השבוע מספר תצפיות וסריקות לאיתורו, החשוד נעצר לא בגזרתנו. 

בות ברחוב חבצלת. החשוד נקלט על ידי עובד במקום נכנס אדם זר לשטח בית הא 24.5 •

 וברח. בוצעו סריקות לא אותר. 

התפרצות לאור יום ברחוב קרן היסוד, הופעלה האזעקה בבית, נכנסו מדלת החצר ,  7.6 •

גרמו נזק לתשתית האזעקה והחשמל בבית וגנבו מספר פריטים. הוגשה תלונה בגין 

 שודים. התפרצות , בוצעו סריקות ולא אותרו ח
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 סטטוס מערכות שליטה ובקרה:

 חדשה פעילה ברחוב הזורע , החורש והפרחים. LPRמערכת  –מצלמות שלב ב  פרויקט •

אנו ממתינים לאישור בדיקה של אתר חדש ברחוב הוורדים על ידי חברת חשמל לאחר  •

 . LPRקבלת האישור תתבצע התקנה של מחסום עולה ויורד ומערכת 

עובדים בסנכרון של המצלמות ופותחות את המחסום לאחר זיהוי המחסומים במקום  •

 כלי הרכב.

וקבלת התראות למסך ולנייד  LPRמערכת השוב שודרגה ומאפשרת ניהול נתונים של  •

 הקב"ט.

 יום.  21החלפת שרת הקלטות אשר מותאם לכמות המצלמות ויאפשר הקלטה של  •

רוב המצלמות בכפר הוחלפו למצלמות חדשות ,ישנם אתרים בודדים בהם המצלמות  •

 הישנות עדיין פעילות. 

ובהתאם להתקדמות פרויקט הביוב והכנת תשתית לסיבים   LPR פרויקטלאחר סיום  •

 אנו נתקדם לאתרים נוספים. 

לפת המצלמות החדשות בעלות יכולת לביצוע אנליטיקה ולאחר הח –מערכת אנליטיקה  •

 השרת קיימת אפשרות להפעילה וזאת לאחר שנבחן את המערכת ונקבע "חוקים".

 שדרוג עמדת הצפייה והתחקור במוקד.  •

פגעו משאיות במחסומים ברחוב הזורע , אנו פועלים מול הספק  7.7ו  6.7בתאריך 

 לתיקונם בהקדם

 

 חיבור מערכת הטמ"ס למשלט מחוז תל אביב במשטרת ישראל:

למוקד השליטה של משטרת ישראל, מאפשר למוקד המשטרה לצפות  חיבור המצלמות •

 במצלמות שברשות המועצה לטובת שמירה על הסדר הציבורי וטיפול באירועים חריגים. 

מערכת המצלמות מחוברת באמצעות סיב למוקד השליטה של המשטרה , החיבור  •

 .  LPRמאפשר תחקור מהיר מהמערכת וקבלת התראות מ 

הכשרה ספציפית למערכת המצלמות של היישוב ובוצע מיפוי של כלל המוקדנים עברו  •

 בנוכחות הקב"ט במחוז. GPSונ.צ  GISהמצלמות ברשות על גבי מיקומים בתוכנת 

בטאבלט הניידת ובכך לקבל  GIS -השוטר בשטח יכול לקבלת אינדיקציה על גבי מפה   •

המוקד יכול לבצע  מידע על המצאות מצלמות באותו אזור שבו קרה אירוע ובמקביל

 תחקור ומעקב בהתאם.

 

 

 

 

 

mailto:bitachon@kfar.org.il


 
 המועצה המקומית כפר שמריהו

 מחלקת ביטחון

*  053-7707777נייד *    09-9506699טל'  *  46910כפר שמריהו  18וד קרן היס
bitachon@kfar.org.il   

www.kfar-shemaryahu.muni.il 

 

 :התייחסות משתתפים

, קיימים  LPRנכון לקדם מצלמות ברחוב דרך השדות בדגש על מצלמות אסף: עמירם אלי

 פתרונות ביניים עד לסיום עבודות התשתית לסיבים באזור.

כמו כן, תומך בהחלפת שרת ההקלטות ומבקש לבדוק אפשרות שהסייר יקבל את ההתראות 

  ממערכת הטמ"ס לנייד כגיבוי לקב"ט.

 

 דני אבימאיר: לא הכרתי את האירוע של הניסיון גניבת הרכב, חשוב לפרסם בקבוצות הביטחון.

 

 סיוון אבנרי: צריך לקיים ערב ליחדות המתנדבים.

 

בתקופה רגועה מבחינת אירועי התפרצות וגניבות וניתן לקשור זאת לכל סרג' קורשיא: אנו 

 המאמצים שמבוצעים לצורך מניעה של אירועים אלה.

מערך המצלמות גדל ומשתפר, עבודת הסייר והמתנדבים, המאבטחים והמחסומים בכניסות 

 לכפר.

 מודה לכולם על ההשתתפות.

 

 

 בברכה,                                                                                                  
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