המועצה המקומית כפר-שמריהו
מחלקת ביטחון
 26במרץ 2019
יט' באדר ב' תשע"ט
לכב'_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר-שמריהו –
סיכום ישיבה תקופתית
 .1הועדה קיימה דיון ביום ג' ה 26.3.2019 -בשעה  19:00בחדר דיונים רכטר.
 .2השתתפו:
 .2.1סרג' קורשיא – יו"ר ועדת ביטחון
 .2.2עמירם אליאסף – חבר
 .2.3דני אבימאיר – חבר
 .2.4סיון אבנרי – חבר
 .2.5ספי טפרסון – חבר
 .2.6דני אלכסנדרוביץ'  -חבר
 .2.2יגאל רדה  -קב"ט המועצה ,חבר
 .2.2תום יפה – אחראי מוקד
 .2.9דני קרסו – מפקד משמר כפ"ש-רשפון
 .2.10שאדי טאפש – מש"ק קהילתי כפר שמריהו
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 .3מטרות הדיון
 .3.1הצגת תפיסת האבטחה של הכפר.
 .3.2עדכון נתוני פשיעה לתחילת שנת  2019וסוף .2012
 .3.3פעילות משמר הכפר.
 .3.4ריענון לגבי נושא המצלמות ברחבי המועצה.
 .4הצגת תפיסת האבטחה של הכפר – יו"ר הועדה:
 .4.1סייר:
 .4.1.1בימים א'-ה' משעה 05:45 – 19:45
 .4.1.2בימים ו'-ש' משעה 05:45 – 12:45
 .4.2תפקיד הסייר:
 .4.2.1לפקח על פעילות המאבטחים.
 .4.2.2לבצע סיורים יזומים ברחבי הכפר לצורכי מניעה/התרעה ותגובה
על פי הצורך.
 .4.3עמדות בקרה:
 .4.3.1כניסה ברחוב הזורע5:30 – 21:30 :
 .4.3.2יציאה ברחוב החורש5:30 – 21:30 :
 .4.4תפקיד המאבטחים בעמדות הבקרה:
 .4.4.1פיקוח על כניסת/יציאת כלי רכב.
 .4.4.2דיווח על חריגים.
 .4.5תפיסת האבטחה במישור המבצעי תישען על סגירת המרחב של רשפון (שער
צפוני) החל מחצות – כך שמרחב האבטחה יהיה אחוד "רשפון-כפר
שמריהו".
 .4.6משמר הכפר יתפרס מבצעית בחלוקה לעמדות ברזל על פי הנחיית מפקד
משמר הכפר.
 .5הצגת תמונת מצב – מש"ק קהילתי כפר שמריהו:
 .5.1נתוני פשיעה – מאוגוסט 2012
.5.2
.5.3
.5.4

.5.5

 .5.1.1לא היו פריצות
סקר את נתוני הפריצה בישובים הסמוכים לנו.
מקווה שנשמר את הסטטוס הנוכחי בכפר.
מציין שהתחנה מבצעת הרבה פעילות במשך היום והלילה ,כולל פעילות
מודיעינית .כמו כן זוקף את השקט גם לשיתוף פעולה של יחידה 605
המגיבה במידי לאירועים חריגים ופועלת במבצעים יזומים לחיזוק תחושת
הביטחון בכפר.
תהליך גיוס המתנדבים מהיבט של בטחון שדה אמור להתבצע באופן מקל
יותר ביחס לעבר.
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 .6פעילות משמר הכפר – מפקד יחידת המתנדבים:
 .6.1יחידת משמר הכפר מונה  32מתנדבים.
 .6.2הגיע מפקד בסיס מתנדבים חדש – אלון אברה ,והננו זוכים לשיתוף פעולה
בצורה טובה מאוד (בדיקת אישורי כשירות מתנדבים/מטווחים בהתראה
של שלושה חודשים).
 .6.3בוצע טיול משולב עם יחידת החילוץ בצוקי דרגות שטרם לגיבוש ולשביעות
רצון רבה של המתנדבים.
 .6.4משמר הכפר אבטח את אירוע העדלאידע של ילדי והורי בית ספר
שהתקיים בכפר.
 .6.5היחידה נערכת לאבטחת אירועי "משואה עד תקומה" הן ברשפון והן בכפר
שמריהו ,בתיאום עם תחנת גלילות.
 .6.6מתבצעים מבצעים יזומים לחיזוק תחושת הביטחון בכפר שמריהו –
רשפון.
 .7מצלמות בכפר – אחראי מוקד:
 .2.1מצלמות ברחבי הכפר:
 40 .2.1.1מצלמות ברחבי הכפר ,כרגע  4מהם מושבתות בשל עבודות
תשתית.
 .2.1.2דגש במיקום על כניסות ויציאות מהכפר.
 .2.2מצלמות מבני ציבור בכפר:
 14 .2.2.1מצלמות אשכול הגנים
 22 .2.2.2מצלמות בית הספר
 13 .2.2.3מצלמות בית וויל
 5 .2.2.4מצלמות יחידת החילוץ
 .2.3מערכת ה:LPR-
 4 .2.3.1מצלמות ביציאה ברחוב החורש.
 3 .2.3.2מצלמות בכניסה ברחוב הזורע.
 2 .2.3.3מצלמות במעבר לרשפון.
 .2.3.4קיימת רשימה שחורה אשר מתריעה על כניסת רכב חשוד.
 .2.3.5המצלמות ברחוב הזורע מיקומם הוזז לכיוון המשך הרחוב ,ועמדת
השומר לכניסה לחנייה.
 .8התייחסויות:
 .2.1עמירם אליאסף –
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 .2.1.1ממליץ לבדוק ולבחון אפשרות מיקום של מצלמות איכותיות
בכניסה לרחוב השקד ,ולרחוב דרך השדות על מנת שיאפשרו צפייה
בכלי רכב שנכנסים/יוצאים ולזהות את מספרי הרכב.

.2.2

 .2.1.2עם קבלת עלויות המימוש תיבחן אפשרות הביצוע מבחינה
תקציבית.
סיון אבנרי –
 .2.2.1בהמשך להמלצת ראש המועצה ,נחדש את הפנייה למתנדבים
שהפגינו עניין להתנדב במשמר הכפר בעבר ,ונציע להם להשתלב
במסגרת "משמר השכונה" בדומה לפעילות ברשפון.
 .2.2.2בהמשך תיבחן אפשרות (מול מפקד הבסיס החדש) לגייס את
המתנדבים ליחידת משמר הכפר.

 .2.2.3משימה זו תתבצע בשילוב של דני אלכסנדרוביץ' וקב"ט המועצה.
 .2.3יגאל רדה –
מברך על הרציפות התפקודית של ועדת הביטחון ,על רקע הניסיון
המצטבר של חברי הועדה הוותיקים.
 .9סיכום –יו"ר ועדת ביטחון:
 .9.1מבקש לפעול ולקדם את מימוש גיוס מתנדבים למשמר השכונה ובהמשך
לבחון אפשרות לגייס את המתנדבים למשמר הכפר.
 .9.2הקב"ט יבדוק את העלויות של רכש והצבת מצלמות איכותיות ברחובות
דרך השדות ,השקד והורדים כתחליף למערכת .LPR
 .9.3פעילות משמר הכפר במסגרת מבצעים יזומים בהחלט מוסיפה ומחזקת את
תחושת הביטחון של תושבי הכפר ,דבר שבא לידי ביטוי של צמצום
ההתפרצויות באופן מהותי.
 .9.4ציין את היערכות המועצה לחירום על רקע המצב בדרום.
 .9.5מברך את חברי הועדה שתהיה שנה בטוחה ושקטה
סרג' קורשיא – יו"ר
רשם  :יגאל רדה
העתקים :
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת ביטחון – כפר שמריהו
מת"ח גלילות

וועדת ביטחון
המועצה המקומית
כפר שמריהו
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