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 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                 

 מר דן אלכסנדרוביץ'                

 מר עמירם אליאסף                

 מר דני אבימאיר                

 

 :קב"ט המועצה

 שהתקיימו בשלושת החודשים האחרונים:אירועים הפירוט 

רכב החשוד כמשמש חוליית פריצות לרכבים נצפה ברשפון ולאחר מכן בכפר שמריהו.  – 01.05.2021

 מתנדבים ניסו לשמור איתו על קשר עין תוך כדי נסיעה אך עקבותיו אבדו באיזור רעננה.

מהאימון עלה כי יכולת היחידה משתפרת  תוך שימוש ברחפן טרמי. 301ו  605אימון  – 10.05.2021

 בעשרות מונים כאשר נכנס לתמונה אמצעי טכנולוגי חכם כמו רחפן תרמי.

 ערב הוקרה וגיבוש למתנדבי היחידות. – 26.05.2021

חולייה של שלושה פורצים ברשפון. שני בתים מתוך שישה בהם החוליה עברה נפרצו  – 30.05.2021

 .ונגנבו מספר פריטים מתוכם

שני שב"חים נתפסו בכפר שמריהו לאחר שהתקבל דיווח מתושב על שני צעירים  – 10.06.2021

 חשודים.

חוליית פורצים נצפתה נכנסת לכפר שמריהו במצלמות הציידים שהותקנו במספר  – 18.06.2021

 .2נקודות. החוליה נכנסה דרך קצה החומה בצד המערבי בסמוך לכביש 

 שב"ח תושב קלקיליה נתפס ברחוב קרן היסוד. – 21.06

 הקפצת היחידה לאור דיווח כוזב על גניבת רכב שטח. – 22.06.2021

 לכל אורך התקופה, התקבלו דיווחים רבים על פריצות וגניבות רכב ביישובים הסמוכים.

 

 פרויקט שיפור מערך המצלמות:

שלות האתרים הקיימים ויתווסף אתר נוסף  . בשלב זה ישודרגוLPRאושרה תחילת עבודה על מערכות ה 

ברחוב הורדים. בשלב מאוחר יותר, לאחר שיסתיימו עבודות התשתית באיזור המעפילים, תחל העבודה 

 על שני האתרים הנוספים ברחוב השקד וברחוב השדות.
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 רחפן תרמי:

ק"ג(.  4חי )עד המועצה רכשה השבוע רחפן תרמי משודרג, הטוב ביותר שניתן לרכוש היום בשוק האזר

כרגע לא ניתן להטיס אותו עד אשר תסתיים הכשרת המפעיל האווירי והכלי יירשם כחוק ברת"א. רק 

 לאחר מכן ניתן יהיה להסיר את מגבלות הטיסה בסמוך לשדה התעופה.

 

 התייחסות משתתפים

רכב ששייך , מוכר למשטרה כ18.06חשוב לציין שהרכב שאסף את חוליית הפורצים בליל ה רסו: דני ק

 לחוליה מקצועית מאוד. מהאירוע הופקו מספר לקחים שייושמו בהקפצות הקרובות, בתקווה שלא יהיו.

 

, מר ערן מסטר, מעוניין מאוד לתרום 301דני אלכסנדרוביץ': חשוב לי לציין כי אחד המתנדבים ביחידה 

יש לו ידע רב בנושא והוא  לעניין התשתיות וסיבים האופטיים שעתידים להיות לטובת שימוש במצלמות.

 בהחלט יכול להועיל.

 

בשבוע עד שבועיים הקרובים אני עתיד לסיים את הכשרת המפעיל ואז ניתן יהיה להפעיל  :יאיר הורביץ

 את הרחפן בהקפצות לאירועי התפרצות.

  

 שמח לראות שהכיוון הוא שיפור יכולות האבטחה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים. :סףאעמירם אלי

מעבר לכך, מעוניין לציין את ערנותם של האמצעים הללו יצמצמו את הצורך בכ"א שכרגע נמצא בפער. 

 הסיירים ואת הנוכחות שהם מפגינים בכפר בכל שעות היממה.

 

סרג': באירוע האחרון עבודת המתנדבים הוכיחה את עצמה וכראייה לכך, עד עתה לא קיבלנו אף דיווח על 

לות של שתי היחידות במיוחד בעקבות שיתוף הפעולה ביניהן השתפרו וישתפרו פריצה באותו ערב. היכו

בימים הקרובים תיקבע פגישה עם בהתייחס להצעתו של דן,  עוד יותר עם כניסת הרחפן התרמי לעבודה.

 ערן מסטר.

 

צה בעיניי חשוב מאוד להשקיע באנליטיקה ובתוכנת הניהול של המצלמות ופחות באמצעי הק: סיוון אבנרי

)המצלמות עצמן(. ברגע שתהיה מערכת מתוחכמת יותר, כך יהיה קל יותר להציב מתנדב בחמ"ל שיוכל 

 לסייע באיתור הפורצים ובהכוונת בכוחות למיקום הרלוונטי.
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 סרג':

יל אחד בלבד בתקופה הקרובה נוציא מפעיל אווירי נוסף להכשרה של רת"א בכדי לא להישען על מפע

זור בשעת הצורך. מאמין שהוספת הרחפן כאמצעי טכנולוגי שיהיה לרשות היחידות שייתכן ולא יימצא בא

 יכפיל את יכולת היחידה להתמודד עם פורצים ולהביא לתפיסתם.

 מודה לכולם על ההשתתפות.

                 

 

 ,בברכה                    
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