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 מטרות הדיון  .3

 הצגת פעילות משמר הכפר, משמעויות, 2016לשנת  עדכון נתוני פשיעה .3.1
 ואבטחת הכפר .

 סטטוס עדכני והצגת נתונים ויכולות של המערכת. – LPRמערכת ה  .3.2

 רס"מ חוסאם – הצגת תמונת מצב .4

 ינואר -  נתוני פשיעה .4.1

 אייפדים. 2נגנבו תכשיטים ו – 39הזורע  .4.1.1

 סימני פריצה ולא נגנב דבר. יש – 10דרך הגנים  .4.1.2

 נגנבו תכשיטים. – 29הזורע  .4.1.3

 מרץ –נתוני פשיעה   .4.2

 מכשירי אייפון, ומפתחות רכב. 2נגנבו  – 10קרן היסוד  .4.2.1

 .6מחשבים נישאים, אייפד ואייפון  2נגנבו  – 51דרך השדות  .4.2.2

 אפריל –נתוני פשיעה   .4.3

אירוע התפרצות בביתו של שגריר דרום סודאן,  – 41דרך השדות  .4.3.1
רכבים עם מספר רישוי דיפלומטי. בבדיקת מצלמות הובהר  2נגנבו 

. אירוע טופל מול חדר מצב 19:52, 19:43שהגניבה הייתה בשעה 
 ותחנת גלילות.משרד החוץ 

 נגנבו ארנק, כרטיס אשראי ופלאפון. – 2חבצלת  .4.3.2

 ניסיון פריצה )גרימת נזק לדלת הכניסה(. – 32האורנים  .4.3.3

ניסיון פריצה )גרימת נזק לדלת הכניסה ומערכת  – 62הזורע  .4.3.4
 האזעקה(.

 מאי –נתוני פשיעה  .4.4

 נגנבו אייפד. – 1הנרקיסים  .4.4.1

 נגנבו ארנק וכרטיס אשראי. – 1הרקפות   .4.4.2

נלקחו מפתחות מתוך הבית ונגנב רכב )אירוע  – 22החורש  .4.4.3
 "דאבל"(.

 נגנבו תכשיטים. – 11הזורע  .4.4.4

 נגנבה כספת )כסף ותכשיטים(. –ג'  4דרך הגנים  .4.4.5

 יולי –נתוני פשיעה   .4.5

 נגנב פלאפון. – 12הקוצר  .4.5.1

 אין סימני פריצה, לא נגנב דבר – 15דרך הגנים  .4.5.2

 אוגוסט –נתוני פשיעה  .4.6

 נגנב ארנק עם כסף וכרטיסי אשראי. – 1השדות  .4.6.1

 נובמבר –נתוני פשיעה  .4.2

 נגנבו כספת ומחשב נייד. - 16החבצלת  .4.2.1

 בלבד(.ניסיון פריצה )גרימת נזק  - 3שביל הרימונים  .4.2.2
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 דצמבר –נתוני פשיעה  .4.2

 נגנבו תכשיטים. – 31השדות  .4.2.1

  – 2016ניתוח נתוני פשיעה שנת  .4.9

לבתים, בשל אירועי פריצה  14-עד חודש מאי התרחשו כ .4.9.1
בשימת דגש על ימים "נגועים" וביצוע מבצעים  605מיקוד פעילות יחידת 

יזומים בשת"פ המש"ק )כולל הכנסת כוחות סיור ובילוש של תחנת גלילות 
 לסיורי מניעה יזומים בכפ"ש( חלה ירידה משמעותית ולהפסקת התופעה.

 אירועי פריצה. 6-מחודש מאי עד היום כ .4.9.2

כה" בתחנת גלילות )מודיעין( שלרוב לאחר ניתוח "דסק הער .4.9.3
מהשטחים או משלוש, לא ידוע על פעילים מקומיים  –מדובר בחוליות חוץ 

 )יעדי תחנה(.

הפורצים נעזרים במספרי רכב לרוב משוכפלים )גנובים(  .4.9.4
 ומודעים לסביבת המיגון הטכנולוגית.

  – פעילות שוטפת  .4.10

צהריים(, סיורים במוקדי הפעילות במשך היום: ביה"ס )בוקר,  .4.10.1
 לצורך שמירת הסדר הציבורי. –בית ויל, מרכז מסחרי 

 סיורי מניעה מס' פעמים ביום בשיתוף הקב"ט. .4.10.2

מבצעים גדולים תקופתיים )אחת לחודש( ועל פי דרישת "מגמת  .4.10.3
 הפשיעה".

 פיקוד המש"ק על אירועים קהילתיים. .4.10.4

 :מפקד יחידת המתנדבים –פעילות משמר הכפר  .5

 שינוי במבנה היחידה. .5.1

 יעדים: .5.2

 3) קביעת תכנית עבודה תלת חודשית : שיבוץ צוותים .5.2.1
 .על ידי קמב"צ היחידה – ומועדי משמרות מתנדבים לצוות(

 –מתנדבים  5)אותרו  איתור וגיוס מתנדבים חדשים ליחידה .5.2.2
 .תהליכי גיוס(

יבוצעו הכשרות מקצועיות מתוכננות במשך השנה לכלל  .5.2.3
 המתנדבים.

 המש"ק. ביצוע מבצע אחת לחודש בפיקוד .5.2.4

לאירועים חריגים( במרחב האחוד  –הפעילות השוטפת )תגובה מהירה  .5.3
"כפר שמריהו ורשפון" מובילה לפעילות מניעה בסיכול התפרצויות 

 ולחיזוק תחושת הביטחון במרחב.

 קב"ט הכפר: –אבטחת הכפר  .6

 .05:30 – 22:00מאבטחים הפועלים בכפר מהשעה  2התקציב כולל בתוכו  .6.1

 .06:00 – 20:00מהשעה סייר לילה הפועל  .6.2

תפיסת האבטחה במישור המבצעי תישען על סגירת המרחב של רשפון  .6.3
 כפר שמריהו.-מרחב אבטחה אחוד רשפון –)שער צפוני( החל מחצות 
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)משמר הכפר(  3המאבטחים מצוידים במכשירי קשר ומאזינים בערוץ  .6.4
 ופועלים בתיאום עם משמר הכפר ומול סייר הלילה של רשפון.

-16:00בית וייל הוחזר לתפקידו ומוצב בכניסה לבית וייל מהשעה מאבטח  .6.5
19:00. 

מתוכנן מכרז בתיאום מול הרכש בנושא בחירת חברת אבטחה, המכרז  .6.6
 20פועלת בכפר שמריהו מזה  G4Sיתבצע בחודשים הקרובים )חברת 

 שנה(.

 :תום יפה – והצגת נתונים LPRסטטוס  .7

 נמסרה. – סטטוס המערכת .2.1

ברחוב  2ברחוב הזורע ו 3ברחוב החורש,  4 –מצלמות  9למערכת יש  .2.2
 הפרחים. 

המאבטחים פותחים את השער  –המערכת עובדת במצב "חצי אוטומט"  .2.3
 בעזרת שלט והמצלמות מצלמות כל רכב שנכנס ויוצא.

 הוצאת דוחות עומסי תנועה כפי שהוצגו לפורום. –הוצגו יכולות המערכת  .2.4

 התייחסויות: .8

 -משה שהם  .2.1

סיב אופטי ברחוב הקוצר, האילנות, הרגבים, תבוצע השחלת  .2.1.1
 הנרקיסים ות)יושחל ממגדל המים ויגיע עד לרחוב הנרקיסים

 .21.12.16-בתאריך ה (הדקליםו

זמזם שיפעל כאשר אוטו  בביתן השומרקיימת אפשרות להוסיף  .2.1.2
 מהרשימה השחורה עובר בשער.

תתבצע כיכר ברחוב המפעילים ועם תשתית  2012באמצע שנת  .2.1.3
 ברחוב דרך השדות. LPRמתאימה שתתאפשר התקנת מערכת 

 בוצע תכנון תשתיות למצלמות באזור צפון מערב הכפר. .2.1.4

מבחינה משפטית יש מניעה מצפייה/אחזור במערכת המצלמות של  .2.1.5
 הכפר.

 -סיון אבנרי  .2.2

רחוב דרך השדות בשעה בקש לשקול אפשרות לסגור את מחסום מ .2.2.1
 ( בימי שישי ושבת.20:00מוקדמת יותר )

 קיים קושי בגיוס מתנדבים/ות ליחידת משמר הכפר. .2.2.2

מבקש לאפשר צפייה במצלמות הכפר לגורמים מתאימים  .2.2.3
 מהיחידה.

 –סרג' קורשיא  .2.3

ביקש מהפורום לאשר הכשרת מספר מתנדבים לצפייה/אחזור 
 .LPR-במצלמות הכפר כולל מערכת ה

 –חוסייסי  חוסאם .2.4

ממליץ על אי הורדת תקני המאבטחים שכן הורדת מאבטחים  .2.4.1
 תהווה חור באבטחה ויוביל להתפרצויות.
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אין כל מניעה לקיים מבצעים בתדירות ועל פי צרכי היחידה  .2.4.2
 ופיקודו. ובנוכחות

 –ספי טפרסון  .2.5

בהיבט של צנעת  LPRמציין את דאגתו מבחינת שימוש במצלמות או ב
 הפרט ושמירה על הפרטיות.

 –יגאל רדה  .2.6

נבחנה ומוכנה להפעלה, ממתין לגיבוש תפיסת  LPR-מערכת ה .2.6.1
 ההפעלה.

הסייר לילה יחל עבודתו מרדת החשכה  2012מתחילת שנת העבודה  .2.6.2
 ( עד השעה שש בבוקר.12:00)

 , מצלמות טמ"ס(LPRצפייה/אחזור במערכת המצלמות של הכפר ) .2.6.3
שהרי הדבר מהווה עבירה על חוק צנעת הפרט ומנוגד  ,אסורה

להנחיית רמו"ט )רשות משפט טכנולוגיה ומידע במשרד 
 .המשפטים(

 .LPR-מכל רכבי הכפר לתוך מערכת ה 90%הועברו  .2.6.4

 –אליעד אנקרי רפ"ק  .2.2

 הוא גדול 2016מול  2015הפער בין כמות ההתפרצויות של שנת  .2.2.1
ובהחלט משמעותי מהיבטים השונים, מניתוח נתוני הפשיעה של כל 
השנה הוברר שיום א' הינו היום הבולט ביותר להתפרצויות. מדובר 

פיון של פעילות כנופיות )לא שב"חים( האוספים מודיעין בא
 מקדים. 

בעת אירועי התפרצות משטרת גלילות מגיבה תוך מספר דקות,  .2.2.2
 האירוע הינו בהחלט מועדף.

מידי יום מבצעים באופן יזום לפחות שני כניסות חובה של ניידות  .2.2.3
 לתוך הכפר.

יש עלייה בכמות הדוחות של  2016על פי הדיווחים בתחנה בשנת  .2.2.4
 אירוע גרימת רעש, אך יש ירידה בכל שאר אירועי איכות חיים.

תיבדק האפשרות לחיבור מצלמות הכפר במרחב הציבורי, כולל  .2.2.5
 לשליטה מרחוק. –ין הנץ" של המשטרה למערכת "ע LPR-מערכת ה

מבחינת תחנת משטרת גלילות כל המשאבים עומדים בסיוע  .2.2.6
למועצה כולל פעילות אחת לשבוע של מבצע בשילוב המתנדבים 
בפיקוד המש"ק הקהילתי רס"ב חוסאם, ובמידת הצורך תופעל גם 

 יחידת הבילוש.

ם בפעילות משולבת של התחנה ובסיוע מתנדבים, ביצוע סיורי .2.2.2
  ומבצעים רבים בהחלט יוביל לצמצום באירועי ההתפרצויות.
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 –דרור אלוני  .2.2

ולאפשר להם  יםהרלוונטי אין כל מניעה לבצע הדרכה למתנדבים .2.2.1
 כפי שמפקד משמר הכפר מבקש.לצפות במצלמות 

ממערכת  )על רקע אירוע( מבקש באופן חד משמעי שכל נתון .2.2.2
 שמועבר למשטרה יעשה רק באישורו. LPRהמצלמות/

מאשר לחבר את מערכת המצלמות במרחב הציבורי כולל מערכת  .2.2.3
 .מחוז תל אביב( 100)מוקד  למערכות משטרת ישראל LPRה

 .20:00ל 20:30פעילות סייר הלילה הוקדמה בחודש הקרוב משעה  .2.2.4

לקבוע פגישה בנוכחות יו"ר ועדת ביטחון וראש המועצה לבחינת  .2.2.5
 בפועל באחת מהעמדות. LPRהתפעוליות של מערכת ההיכולות 

לקבוע פגישה במשרד הקב"ט בהשתתפות ראש המועצה ותום על  .2.2.6
 .LPR-מנת לבדוק אפשרויות של ניתוח נתונים ממערכת ה

אחריות לביטחון הכפר ולחיזוק תחושת הביטחון הינה ראש  .2.2.2
 וראשונה של משטרת ישראל.

 יושב ראש ועדת ביטחון: –סיכום  .9

משותפת של גורמי התחנה הפעילות ה –מ תומך בעמדתו של קצין אג" .9.1
לחיזוק האבטחה, מניעת ההתפרצויות  תוביל ומתנדבי משמר הכפר

 והעצמת תחושת הביטחון של התושבים.

 תתבצע בדיון נפרד בסוגיה. LPR-ומועד תפעול מערכת ה מדיניות הגדרת  .9.2

על פי בקשת מפקד  LPR-הדרכת מתנדבים בתפעול מערכות המצלמות וה .9.3
 משמר הכפר תיבדק מבחינה משפטית.

פעילות ביצוע תשתית והצבת מצלמות בכפר, רישות הכפר, בהחלט חיונית  .9.4
 וצריך להמשיך לפעול במגמה זו.

דרך השדות תתבצע הקמת  / עם סיום פרויקט הכיכר ברחוב המעפילים .9.5
 נוספת. LPRמערכת 

למות לאינטרנט של מבקש לבצע בדיקה על השפעת חיבור מערכת המצ .9.6
 על רקע חידוש טכנולוגי זה. 500mb/s" שמאפשר HOTחברת "

בעד חיבור מערכת המצלמות של הכפר במרחב הציבורי למערכות משטרת  .9.2
 ישראל.

להעביר דיווח ליו"ר  –כל אירוע חריג בכפר המצריך בדיקת מצלמות  .9.2
הועדה ולראש המועצה באם נמצאו נתונים/ראיות במערך המצלמות 

 ולקבל אישור ראש המועצה בטרם העברתם.

פריצות  6-פריצות לשנה בהשוואה ל 20-מתאפיינת בגידול ל 2016שנת  .9.9
 ממוצע בשלוש השנים האחרונות, מחייב חשיבה מעמיקה וטיפול בנושא.

 לחיזוק מערך הביטחון בכפר.   מביע הערכה לכל הפועלים .9.10

 בברכת שנה בטוחה. 
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