המועצה המקומית כפר-שמריהו
מחלקת ביטחון
 5באוגוסט 2018
כד' באב תשע"ח
לכב'_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר-שמריהו –
סיכום ישיבה תקופתית
 .1הועדה קיימה דיון ביום א' ה 5.8.2018 -בשעה  19:00בחדר דיונים רכטר.
 .2השתתפו:
 .2.1עמירם אליאסף – יו"ר ועדת ביטחון
 .2.2סרג' קורשיא – סגן יו"ר ועדת ביטחון
 .2.3דני אבימאיר – חבר
 .2.4יוסי גיארון – חבר
 .2.5שי רז – חבר
 .2.6יגאל רדה  -קב"ט המועצה ,חבר
 .2.2תום יפה – אחראי מוקד
 .2.8דני קרסו – מפקד משמר כפ"ש-רשפון
 .2.9שאדי טאפש – מש"ק קהילתי כפר שמריהו
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 .3מטרות הדיון
 .3.1עדכון נתוני פשיעה לשנת  ,2018משמעויות וניתוח מצב מול המרחב
המוניציפלי.
 .3.2הצגת פעילות יחידה  – 605משמר הכפר.
 .4הצגת תמונת מצב – מש"ק קהילתי כפר שמריהו:
 .4.1נתוני פשיעה – ינואר
 .4.1.1דרך האביב  – 12פריצה בשעות הערב ,נגנבה כספת מקומת המרתף
בבית.
 .4.1.2קרן היסוד  – 9נגנבו תכשיטים ,אין סימני פריצה.

.4.2

 .4.1.3קרן היסוד  5ב' – פריצה בתחילת הערב נגנב כסף ,הפורצים צולמו
במצלמות הבית.
נתוני פשיעה – מרץ
 .4.2.1הזורע  – 2פריצה במהלך הבוקר ,נגנבו בשמים.

 .4.2.2דרך הגנים  – 43התפרצות בשעות הערב ,נגנבו תכשיטים ונלקחה
כספת.
 .4.3נתוני פשיעה – יוני
החורש  54ב' – פריצה במהלך הבוקר ,נגנב כסף מזומן.
.4.3.1
 .4.4במרחב הרצליה אירעו במהלך השנה  199אירועי התפרצות ,לעומת 6
האירועים בכפר שמריהו וללא אירועי התפרצות ברשפון.
 .4.5במערב רמת השרון ובמרכז העיר הרצליה יש מספר רב של התפרצויות.
 .4.6במרחב הרצליה אירעו במהלך השנה  1002עבירות איכות חיים (גרימת
רעש) ,לעומת  26אירועים בכפר שמריהו.
 .4.2עדכן שבשגרה מבצע סיורים יזומים למניעת אירועים במרחב כפר שמריהו
רשפון (כולל בקייטנות ברחבי המועצה ובדיקת עובדים בשיפוצי קיץ)
בשיתוף עם קב"ט המועצה ,כמו כן כל אירוע חריג ,או דיווח על חשד
כלשהו מטופל במידי.
 .4.8הודה לעובדי מחלקת האחזקה של המועצה אשר זיהו אדם חשוד המוגדר
כנעדר על ידי משטרת ישראל (תחנת כרמיאל) ,הועבר לטיפול משטרת
גלילות.
 .4.9ציין את הערכתו ליחידת המתנדבים על הזמינות שלה וזמן התגובה
המהיר באירועי אמת ,וכמו כן את ניהול ותפעול היחידה ,על ידי מנהל
היחידה ,על פי תכנון זמן וסדרי עדיפויות על רקע מידע מודיעני.
 .4.10השוטר הקהילתי סיים הכשרה – קורס משק"ים.
 .4.11מתכנן בטווח של החודש הקרוב להתחיל לבצע הכשרות מקצועיות (כולל
העשרה) למתנדבי היחידה.
 .5פעילות משמר הכפר – מפקד יחידת המתנדבים:
 .5.1בוצע טיול ג'יפים למתנדבי יחידת משמר הכפר ויחידת החילוץ בדרום
הארץ – לגיבוש חברתי.
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 .5.2בוצע ריענון לכלל המתנדבים בדבר חובת ביצוע ארבע שעות התנדבות
חודשיות.
 .5.3תקופת חודש הרמאדן עברה בשקט ותוגבר פעילות ונוכחות משמר הכפר
בכפר שמריהו ורשפון.
 .5.4במהלך חודש אוגוסט תוגבר נוכחות משמר הכפר למניעת פריצות ואירועי
ונלדיזם.
 .5.5הציג אירועים חריגים בתחום ההתפרצויות במרחב מועצת חוף השרון
(בצרה ,גליל ים ,געש).
 .5.6פעילות הסיכול והנוכחות האינטנסיבית של יחידת משמר הכפר מובילה
להרתעה ,דבר שבא לידי ביטוי בשקט משמעותי בתחום עבירות רכוש.
 .5.2תפיסת האבטחה האחודה של כפ"ש ורשפון ותו"ל היחידה בהחלט מובילה
לתוצאות בשטח .קיים שיתוף פעולה מול משטרת גלילות דבר שבא לידי
ביטוי באירועי התפרצויות שהמשטרה מתואמת עם פיקוד משמר הכפר
(סרג' קורשיא) ונכנסים לתמונה המבצעית בתיאום ובאישור מפקד יחידת
המתנדבים.
 .6התייחסויות:
 .6.1סרג' קורשיא –
 .6.1.1ציין את השת"פ שמוביל בהחלט לתוצאות בשטח מבחינת צמצום
אירועי הפשיעה.

.6.2

 .6.1.2על רקע הבחירות לראשות מועצת כפר שמריהו הודיעה על נבצרות
זמנית וביקש מסגנו ,דני קרסו ,למלא את תפקיד מפקד יחידת
משמר הכפר ורשפון.
יגאל רדה –
 .6.2.1מתקיימות בכפר שמריהו הפגנות של אוהדי בי"תר ירושלים בסמוך
לביתו של אלי טביב (צומת החורש-קרן היסוד) ,לבקשת המשטרה
המועצה מקימה מחסומים לצורך סיוע הכוח המשטרתי המטפל
באירוע.
 .6.2.2שער דרך השדות פתוח על רקע עבודות חברת "אשטרום" ,החל
מיום ד' הקרוב ייסגר לשבועיים בגין עבודות תשתית שיתבצעו
במקום.
 .6.2.3רכב המועצה (היונדאי קשקאי) עבר אישור משטרה לפעילות
במסגרת משמר הכפר ,יוקצה לשימוש המתנדבים בבקרה של
קב"ט הכפר (בתיאום מול דני קרסו ושי רז).
 .6.2.4לחיזוק תחושת הביטחון של התושבים בוצע מבצע משמר הכפר
בפיקודו של דני קרסו והמש"ק הקהילתי.

 .6.2.5לשאלת יו"ר הועדה ,לגבי סטטוס ביצוע מצלמות  LPRבדרך
השדות ,השקד ,הורדים ,בשלב זה לא מתקדם על רקע תקציבי.
 .7סיכום –יו"ר ועדת ביטחון:
 .2.1מתכוון להעלות את נושא מערכת ה LPR-ברחובות השדות ,השקד
והוורדים בוועידת המליאה הקרובה במטרה לקדם את הנושא שכן מדובר
בביטחון התושבים.
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 .2.2מביע את הערכתו על השת"פ בין הגורמים השונים (מש"ק ,קב"ט ,יחידת
משמר הכפר ,תחנת גלילות ,מג"ב) המוביל להרתעה מוצלחת ,דבר הבא
לידי ביטוי בצמצום ההתפרצויות באופן משמעותי בכלל וברשפון בפרט.
 .2.3מברך ומביע הערכה לדני קרסו על תפקידו כמפקד משמר כפ"ש-רשפון
בתקופה הקרובה.

עמירם אליאסף – יו"ר
וועדת ביטחון
המועצה המקומית
כפר שמריהו

רשם  :יגאל רדה
העתקים :
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת ביטחון – כפר שמריהו
מת"ח גלילות
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