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 :קב"ט המועצה

 החודשים האחרונים: ארבעתשהתקיימו באירועים הפירוט 

חוליה של שלושה פורצים זוהתה באחת ממצלמות הציידים הממוקמת במעבר הרגלי בין כביש  – 31.08

החוף לרחוב הנוטע. ככל הנראה החוליה זיהתה תנועה של מתנדבים ופרצה בריצה לכיוון נוף ים, שם 

 אבד קשר עין עם החוליה.

דמות חשודה עלתה בתמונה ממצלמת ציידים הממוקמת באזור האגודה החקלאית בסמוך לבית  – 26.09

תמים או בגנב שהגיע לאזור  העלמין. לא התגלו ממצאים בסריקות. לא ידוע האם מדובר בהולך רגל

 הכפר.

 פרויקט שיפור מערך המצלמות:

בית וייל )מצלמות פנים וחוץ( הסתיים. חיבור המצלמות למערכת  -פרוייקט מצלמות שלב א •

 הנמצאת במשרד קב"ט תיעשה בימים הקרובים.

הותקנה ברחוב הזורע. בימים אלה נמצאת בהרצה  LPRמערכת  –פרוייקט מצלמות שלב ב  •

לבחינת תקלות וצרכים שונים מהמערכת. בשבועיים הקרובים תחל העבודה על שני אתרים 

נוספים )פרחים,חורש( כולל מצלמות האבטחה הנמצאות באתרים אלה. בנוסף, בתום החלפת 

דים )מחסום כניסה המערכות באתרים הקיימים, תחל העבודה על הקמת אתר חדש ברחוב הור

 ומצלמות אבטחה(. LPRעולה יורד, מצלמות 

החלפת מצלמות אבטחה היקפיות ומצלמות אבטחה ברחובות  –פרוייקט מצלמות שלב ג  •

. תיעדוף האתרים שבהם יותקנו/יוחלפו LPRהפנימיים תחל מיד עם תום העבודה על מערכות ה 

 מצלמות ייעשה לאחר שתתברר יתרת התקציב לפרוייקט.

נרכשו שתי מצלמות ציידים נוספות לארבע הקיימות לטובת הצבה באירועים  -צלמות ציידיםמ •

 נקודתיים.

תהליך הרישוי והכשרת מפעיל כחוק הסתיימה. בימים הקרובים יינתן הרישיון  -רחפן תרמי •

הסופי ע"י רת"א. מיד לאחר מכן, תועבר בקשה לרת"א לפתיחת ההגבלות הקיימות בשל הקרבה 

 ופה בהרצליה. לשדה התע
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 התייחסות משתתפים

הפעולות שאנו מבצעים בתחום הביטחון השוטף ככל הנראה נושאות פרי. בארבעה  סרג' קורשיא:

שינוי משמעותי ביחס לתקופות קודמות. כרגע המאמץ מתרכז  -חודשים האחרונים הוקפצנו פעם אחת

 בשיפור מערך המצלמות ויכולת השו"ב באירועי ביטחון.

 

רוצה להסב את תשומת לב המשתתפים לאירוע נוסף. ברחוב החורש לפני מספר שבועות : ביץיאיר הור

 בודדים התקיים ככל הנראה ניסיון פריצה לבית ברחוב החורש.

  

סרג' קורשיא: האירוע דווח למשטרה ולא לגורמי המועצה או למתנדבי המשמר בכפר. הידווח הגיע 

כלשהם בעניין הזה. מעבר לכך, גם סוגיית הפריצה איננה לאוזניי רק למחרת ולכן לא נעשו צעדים 

 וודאית ולכן לא עלה שיח בנושא הזה. 

החוליה ברחה על כביש החוף גם תוך סיכון חייהם בדריסה. מלמד  –לגבי האירוע שבו קפצו המתנדבים 

 א להיתפס ויהיו מוכנים לעשות הכל לשם כך.עד כמה הם נחושים ל

" סיור שטח 301אחרונים ערך קב"ט המועצה בסיוע של ערן מסטר מתנדב "בימים ה -בעניין המצלמות

בכפר לטובת מיפוי אתרי המצלמות הנדרשים להקמה על מנת לייצר מעגל אבטחה היקפי. בשלב מתקדם 

יותר נתחיל להיכנס פנימה לאתרים חדשים בתוך הכפר בהם ימוקמו מצלמות נוספות בהתאם לצורך 

 וליכולת הכלכלית.

 

חשוב שגם הציוד הקיים וגם הציוד החדש שיותקן בכפר, ייתנו מענה גם בשעות היום ולא  פרסון:ספי ט

 רק בלילה.

 

הסטטיסטיקה בכפר מלמדת שהפריצות מתקיימות רובן ככולן בשעות הלילה ולא בשעות שבהן יש : סרג'

והאנליטיקה שתותקן תפעיל תנועת אנשים ורכבים. שנית, אין למערכות אפקטיביות במהלך היום מאחר 

התראה בכל רגע נתון ותייצר המון התראות שווא ללא צורך ולכן ההתמקדות היא באנליטיקה על אזורים 

 שבהם תנועה חריגה תתבלט ותיתן התראת אמת.

                   

 ,בברכה                 
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