המועצה המקומית כפר-שמריהו
מחלקת ביטחון
 1יולי2019 ,
כ"ח סיון ,תשע"ט
לכב'_________________
)רשימת תפוצה(
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר-שמריהו –
סיכום ישיבה תקופתית
 .1הועדה קיימה דיון ביום ג' ה 25.6.2019 -בשעה  19:00בחדר דיונים רכטר.
 .2השתתפו:
 .2.1סרג' קורשיא – יו"ר ועדת ביטחון
 .2.2עמירם אליאסף – חבר
 .2.3דני אבימאיר – חבר
 .2.4דני אלכסנדרוביץ – חבר
 .2.5ספי טפרסון – חבר
 .2.6סיון אבנרי – חבר
 .2.7משה שהם – מנהל מחלקת אחזקה
 .2.8יגאל רדה  -קב"ט המועצה ,חבר
 .2.9תום יפה – אחראי מוקד
 .2.10דני קרסו – מפקד משמר כפ"ש-רשפון
 .2.11שאדי טאפש – מש"ק קהילתי כפר שמריהו
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 .3פעילות משמר הכפר – מפקד יחידת המתנדבים:
 .3.1במהלך חופשת הקיץ )חודשים יולי-אוגוסט( תתבצע נוכחות ופעילות
מוגברת של יחידת משמר הכפר לחיזוק תחושת ביטחון ומניעת אירועים של
נזק לרכוש ברחבי כפר שמריהו ורשפון.
 .3.2ביום חמישי  20/6/19התקיים מבצע )נקודות ביקורת אקראיות( השתתפות
 15מתנדבים בפיקודו של מפקד משמר הכפר דני קרסו ובהמשך נתפס חשוד
עם סמים שהועבר למעצר תחנת נתניה.
 .3.3במהלך חופשת הקיץ יתקיימו מבצעים ממוקדים על רקע העובדה שרבים
מהתושבים יוצאים לחופשות מחוץ לאזור.
 .3.4מתבצעת פעילות של מתנדבים במשימות השוטפות ובמבצעים ברמה של
 90%ממתנדבי היחידה.
 .3.5לא היו פריצות מאז אוגוסט .2018
 .4בית ספר של הקיץ – קב"ט מועצה:
 .4.1בית ספר של הקיץ יפעל בין התאריכים  1/7-22/7במתחם בית הספר ואשכול
גנים ,באחריות קב"ט ביצוע בקרה וחיזוק מערך הביטחון במקום.
 .4.2קייטנת הגנים הפרטיים תהיה פעילה גם במהלך חודש אוגוסט.
 .4.3מחנה הקיץ של הצופים יתקיים בין התאריכים ה 6/7-28/6ביער מגנים )ליד
כרמי יוסף(.
 .5מערכת ה LPRומצלמות – אחראי מוקד:
.5.1

נבדקה האפשרות להתקנת מערכת  LPRברח' הורדים ,שביל השקד ודרך
השדות.

.5.2

עלות מערכת  LPRבחיבור עם המערכת הקיימת בכפר  ₪ 52,000לעמדה
ובנוסף עבודות תשתית וחשמל בעלות של ) 144,000₪סה"כ כ.(₪ 300,000-

 .5.3קיימת אפשרות נוספת להתקין מערכת  LPRשונה )ללא מחסומים( נפרדת
מהמערכת הקיימת בעלות של  + ₪ 30,000תשלום חודשי של ₪ 210
 .5.4עלות חיבור מצלמות השקד והשדות חזרה למצב הקודם – .₪ 15,000
 .6התייחסויות:
 .6.1עמירם אליאסף

.6.2

 .6.1.1ממליץ להוציא "קול קורא" של ראש המועצה לגיוס מתנדבים/ות
ליחידת משמר הכפר.
סיון אבנרי

.6.3

 .6.2.1קיימת שחיקה בקרב המתנדבים של היחידה  ,605צריך לרענן את
השורות ,מוכן לפעול בנושא במסגרת אספות הורים של בית הספר
ולעניין הורים להצטרף.
דני אלכסנדרוביץ
 .6.3.1ביקש לקצר את תהליך יציאה למשמרת של מתנדבים ביחס למה
שמתבצע היום )במסגרת התחנה(.
 .6.3.2הציג את סוגיית החניות מול קריית החינוך והצורך באכיפה.
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.6.4

דני קרסו
 .6.4.1ממליץ לפרסם את גיוס המתנדבים באופן של "חבר מביא חבר" ,ואת
התזמון של מבצע זה יש לבצע לקראת סוף תקופת הקיץ.

.6.5

 .6.4.2הביע את התרשמותו מאיכות המצלמות/צילומים של מערכת הLPR
הממוקמת ביקום )ופועלת בדומה למערכת המוצעת(.
משה שהם

 .6.5.1ממליץ להעביר את המפרט הטכני של מערכת ה LPRהמוצעת )ללא
מחסומים( ליועץ המצלמות של המועצה ,זאת על מנת לבחון את
משמעויות השונות.
 .7סיכום -יו"ר ועדת ביטחון
 .7.1מבקש לזמן ישיבה במהלך חודש אוגוסט בהשתתפות דני קרסו ,סיון אבנרי,
שאדי טאפש ויגאל רדה בראשות ראש המועצה לבחון ולדון בסוגיית גיוס
מתנדבים )באחריות קב"ט(.
 .7.2בהקשר לסוגיית התדריך של משטרת ישראל למתנדבים )יציאה למשמרת(
ימשיך להתקיים בתחנה שכן זה הנכון ביותר לבצע.
 .7.3באחריות קב"ט לבצע תיעוד של כל ביקורת אשר תתקיים לקייטנות
במתחם קריית החינוך במהלך הקיץ.
.7.4
.7.5
.7.6

על קב"ט המועצה להעביר את המפרט הטכני של מצלמות ה LPRהמוצעות
למנהל האחזקה לבחינת המשמעויות.
נושא האכיפה בחניות בית הספר ייבדק מול מועצת חוף השרון למציאת
פתרון מתאים.
מברך את המש"ק הקהילתי להולדת הבן.

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