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 202212.27.מתאריך  4 סיכום ועדת ביטחון
 

 סרג' קורשיא מר' – ראש המועצה המקומית כפר שמריהו :משתתפים
 חן בן עמימר  - קב"ט המועצה       
 ני אבימאירמר ד                    

 מר דן אלכסנדרוביץ                     
 מר יאיר הורביץ                    

 
                   

 27.12.2022נערכה באולם הישיבות רכטר בתאריך  2022לשנת  4ועדת ביטחון מספר 

 

 במסגרת הועדה

 

 עדכונים: 

 . אבטחת היישוב, סיור, מוסח שפורסם הכולל מכרז אבטחהסקירה על 

 

 :אירועים חריגיםסקירת 

הוקפצו מתנדבים בוצעו סגירות היקפיות  –חשד לפורצים רחוב האתרוג רשפון  5.11 •

 בסיומם ככל הנראה לא נגנב דבר מהבית.

תחילה התקבל דיווח על פורצים בדירה,  הוקפצו  –חשד לפורצים רחוב החורש  6.11 •

חשוד העונה  מתנדבים, במהלך סריקה ראשונית באזור האירוע, ראש המועצה איתר

לתיאור שנמסר לאחר שככל הנראה ניסה להתפרץ לרכב ברחוב. החשוד נעצר על ידי 

ניידת סיור ובבדיקה דרוש חקירה על התפרצות. החשוד נעצר לתחנה והוגשה תלונה בגין 

 האירוע על ניסיון התפרצות לרכב.

מיעוטים  בני 2הוקפצו מתנדבים, בסריקה אותרו  –חשד לפורצים רחוב החורש  15.11 •

תושבי שטחים בהתאם לתיאור שנמסר על ידי בעל הבית, לאחר בירור בשטח מדובר 

 באירוע של סכסוך עסקי ללא המשך טיפול.

הוקפצו מתנדבים, מדובר בשריפה בארון חשמל ככל  –שריפה במבנה רחוב החורש  26.11 •

 הנראה כתוצאה מקצר חשמלי, ללא נפגעים. 

, יום למחרת 20בסמוך לחוות הסוסים מערבית לכביש  -נפל פגז אותר ברשפון  2.12 •

)שבת( התבקשנו לסייע למשטרה בהשמדת הנפל. מתנדבים הוקפצו לסייע בחסימות, 

תושבים עודכנו על רעשי נפץ, ניתן סיוע באמצעות רחפן לחבלני המשטרה. הנפל הושמד 

 ללא נפגעים.

ים לשטח כפר שמריהו, בוצעו לאחר שנצפו חשודים רעולי פנים נכנס -חשד לפורצים  8.12 •

חסימות וסריקות רגליות ובאמצעות רחפנים. במהלך הסריקות נצפו חוצים את כביש 

החוף לאזור השטח הפתוח בארסוף. יום למחרת )שישי( בסריקה של הקב"ט בשטח 

 . ביום ראשון דווח על התפרצות 2אותרו כלי פריצה וביגוד בשביל התפוזים מקביל לכביש 
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י עבודה ממחסן טכני ברחוב האורנים, נמסרו הפריטים למז"פ לבדיקת מעבדה. וגניבת כל •

במסגרת האירוע יום למחרת )שני( בוצעו עבודת בשביל התפוזים הכוללת גידור פרצות, 

 לשביל התפוזים והתקנה של מצלמת ציידים בשטח.  2הקמה של סוללת הפרדה בין כביש 

ע באיתור נעדר המאיים בהתאבדות ובעל נשק לבקשת המשטרה סיו  -נעדר בסיכון  14.12 •

ברישיון, הוקפצו מתנדבים בוצעו סריקות היקפיות ובדיקת מצלמות בהתאם לאיכון 

 שבוצע על ידי המשטרה, אותר המאיים בהתאבדות בריא ושלם. 

 

 סטטוס מערכות שליטה ובקרה:

 הורדים. ברחוב  LPRהשבוע נפעיל את מערכת חדשה הכוללת מחסום חשמלי ומערכת  •

 ומצלמות ברחוב דרך השדות )כניסה מרחוב המעפילים( LPRנערכים להתקנה מערכת  •

סלולרי עד לחיבור תשתית סיבים )דרך השדות( מאפשר  SIMשימוש במצלמות על בסיס  •

 צפייה ותחקור בכל עת.

 

 פעילות יחידות מתנדבים:

 29.10.22אבטחת אירוע צעדת הבנים  •

 17.11.22בית ספר גשר  יום ילק"מ •

 25.12.22משטרת גלילות  –אירוע ערב הוקרה למתנדבים  •

 

 משתתפים:  התייחסות

 פעילות המתנדבים היזומה דלה מלבד הקפצות. –יאיר הורביץ 

נפרסם פרטים  אנו מתכננים פעילות גיבוש לחיזוק המערך במסגרת טיול שטח –סרג' קורשיא 

 . נוספים בהקדם

 

 

 ההשתתפות.מודה לכולם על 

 

 

 בברכה,                                                                                                  
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