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 :פעילותסקירת  קב"ט המועצה

התקיימה הדרכה  – 26.7במסגרת הערכות הרשות לחירום ותרגיל חירום רשותי שנערך ב  •

 על משימות מתנדבי הביטחון בשעת חירום על ידי ראש המועצה. 

בסיום ההדרכה כלל המתנדבים יצאו למבצע לאיתור שבח למניעת עבירות פע"ר בכפר  •

 שמריהו ורשפון. 

עלו מתנדבי יחידת החילוץ באתר הרס ברחוב דרך האביב וסיור בתרגיל חירום הרשותי פ •

הביטחון תורגל במתן מענה לאירועים בשטח מול השולחן המרכזי וקב"ט המועצה. כמו 

 כן, נפתח חפ"ק ובוצעה בדיקת זמינות למתנדבי הביטחון בכפר.

 פעילות מתנדבים בטקס פתיחת שנה בבית הספר "גשר".  •

 שעות. 44השתתפות מתנדבים בקורס מגישי עזרה ראשונה  •

 מתנדביםנערכים לקיום ערב  •

 

 :סקירת אירועים חריגים

 רשפון. /לא התקבלו דיווחים על אירועי התפרצות בכפר שמריהו  •

 אוגוסט. –אירועי התפרצות ושבל"ר מרובים במושבים מסביב בחודשים יולי  •

בעקבות כך בוצעה נוכחות  –ייה ציבוריות בשרון התפרצויות לבריכות שח 10מעל  •

מוגברת בשעות ההתפרצות של הסייר בסביבת מועדון הספורט , הותקנה מצלמת ציידים 

 במתחם.

 ללא חריג. –הפגנות )יוקר המחייה( בכפר שמריהו   •

מאבטח המוסח עבר כנס מאבטחים, בוצעה עדכון  –פתיחת שנת הלימודים כסדרה  •

 תכנית אבטחה ונהלי ביטחון ושעת חירום למוסדות החינוך. 

לאחרונה נתקלנו באירועים חוזרים של ונדליזם , רעש  –במגרש כדורגל הסינטטי  ונדליזם •

בלתי סביר ושימוש בנפצים על ידי בני נוער במסגרת משחקים מאורגנים ללא תיאום 

בשטח מגרש הכדורגל. האירועים טופל על ידי סייר הביטחון וקב"ט המועצה ,תועדו על 

 להיום המגרש ייסגר לשימוש במוצאי שבת. ידי מצלמות הביטחון ובעקבות כך נכון 
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אנו עדים לתופעה בקרב מספר בני נוער בשטחי רשפון ובכפר  –השחתה באמצעות גרפיטי  •

 שמריהו של ביצוע גרפיטי על שילוט וארונות חשמל ותאורה. לאחר תחקור במצלמות

 האבטחה הנערים זוהו ואנו פועלים לטיפול בתופעה. 

 

 

 :סטטוס מערכות שליטה ובקרה

ברחוב הוורדים בוצעה בדיקה על ידי חברת החשמל ונדרשו   LPRמחסום ומצלמות  •

מספר שינויים לבקשתם , העבודה הנדרשת הסתיימה ובהקדם תתבצע בדיקה נוספת 

 . LPRולאחר קבלת האישור נפעל להתקנה של מחסום עולה ויורד ומערכת 

ת עליזה )משרד ביטחון ומשרדי אחזקה( בהמשך לעבודות שיפוצי הקיץ והחלפת גגות בבי •

מסכי הצפייה הוחלפו במסגרת) שדרוג מערך הטמ"ס(,  -בוצע שיפוץ למשרד הביטחון 

הותקן ארון שרתים שתואם את החומרה, גופי תאורה הותאמו לצפייה במסכי המצלמות 

 . אשר מאפשרים סביבת עבודה נוחה ויעילה לצרכי הביטחון

 

 

 

 משתתפים:  התייחסות

 סרג' קורשיא: 

 נדבים חלשה ויש לפעול לשימור המתנדבים והגדלת נפח הפעילות.פעילות המת .1

 חדש.ה ואנו נערכים למכרז אבטחה רת האבטחאנו לקראת סיום ההתקשרות עם חב .2

   . בנושאות ולקיים חשיבה מקצועית יש להתקדם עם פריסת המצלמ .3

 

 

 

 מודה לכולם על ההשתתפות.

 

 

 בברכה,                                                                                                  
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