המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון
 1ינואר4460 ,
ה' שבט ,תשע"ד
לכב'
_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מיום .1.1.1
 .6הועדה קיימה דיון ביום ד' ה 6.6.60 -בשעה  69:44במועדון רכטר.
 .4השתתפו:
 .4.6עמירם אליאסף -יו"ר הוועדה
 .4.4סרג' קורשיא-סגן יו"ר הוועדה
 .4.2דרור אלוני – חבר וראש המועצה
 .4.0סיוון אבנרי – חבר
 .4.9רון לוקר -חבר
 .4.1דני קרסו-חבר
 .4.0אייל זילברסון-חבר
 .4.2רז שי-חבר
 .4.9גולעד אמיר-חבר
 .4.64יוסי גיארון-חבר
 .4.66דני אבימאיר-חבר
 .4.64יגאל רדה – חבר ,קב"ט המועצה ומזכיר הוועדה
 .4.62רס"ב ברוך סולומון -שוטר קהילתי
 .4.60יעל לוי-גזברית ומזכירת המועצה
 .4.69סנ"צ אבי ברסנו – מפקד תחנת גלילות
 .4.61רפ"ק דני פולג – קצין אג"ם תחנת גלילות
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 .2מטרות הדיון
 .2.6סיכום שנת 4462
 .2.4הצגת מערך האבטחה בכפר ובמוס"ח
 .2.2הצגת פעילות מתנדבים
 .2.0נתוני פשיעה
 .2.9שדרוג והוספה מצלמות בכפר
 .2.1ניתוח הפרמטרים שהובילו להורדת הפשיעה ושימורם
 .0חברת אבטחה
 .0.6בוצעו  0כנסי מאבטחים במהלך השנה לצורכי הדרכה והצגת תקלות
והפקת לקחים.
 .0.4שימת דגש על בולטות /נראות כגורם מרתיע וביצוע לפחות  64סיורים
עפ"י מסלול קבוע מראש (בשימת דגש קריית חינוך).
 .0.2בוצע סקר הצעות בדבר המשך חיבור אתרים ( )2בכפר (ציבוריים) למוקד
כולל הסכם אחזקה
 .0.0יוגדר אופי ההכשרה של המאבטחים בתיאום עם מ"י לאור העובדה
שאינם חמושים.
 .9מוסדות חינוך
 .9.6בבית הספר ובגני הילדים פועלים על פי תכנית עבודה מונחית ומפוקחת
ע"י הקב"ט.
 .9.4בוצעה הדרכה לסגל המורים והגננות במסגרת פתיחת שנת הלימודים.
 .9.2ישובץ מאבטח נוסף לגנים האמריקאים במהלך חודש מרץ.
 .9.0יבוצע שדרוג ותיקון מערך המצלמות בבית הספר במסגרת תקנה .09
 .9.9פרויקט המצלמות באשכול גני ילדים ( )64הסתיים.
 .9.1רכיבי ביטחון בקריית החינוך קיימים למעט גדר תקנית (גובה  4מ' +
בסיס) ,אשר תושלם במהלך שנת .4460
 .1משמר הכפר
 .1.6צוותי המתנדבים כולל יח' הפרשים פועלים בהיקף של כ( 09% -כולל שישי
שבת).
 .1.4מתנדבי משמר הכפר שולבו ככוח תגבור ושמירה על הסדר והביטחון בכל
האירועים הציבוריים שהתקיימו במהלך השנה.
 .1.2בוצעו  64מבצעים בהיקף מתנדבים גדול בכפ"ש וברשפון ,בפעילות גלויה
וסמויה.
 .1.0בוצע מעצר חשוד שפגע באמצעות רכב גנוב ברכבו של תושב הכפר בכביש
ברח' המעפילים ,המרדף והמעצר התבצע באמצעות  0מתנדבי משמר
הכפר.
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 .1.9משטרת גלילות אישרה באופן עקרוני לקיים פעילות משולבת של משמר
הכפר ומג"ב חוף השרון ,מצב שהוביל ברבעון האחרון למכפיל כוח
בתחושת הביטחון של התושבים ולהצלחות בביצוע מעצרים של שב"חים
בגזרת חוף השרון המקרינה בהחלט גם על כפר שמריהו.
 .1.1במרחב חוף השרון וכפר סבא נעצרו במהלך חצי השנה האחרונה כ02-
שבח"ים שהורחקו מהאזור ,מתוכם  62נעצרו על רקע פלילי ופחע"י.
 .1.0לתפעול מערך המתנדבים אישר מפקד תחנת גלילות מפקדת בסיס ,מינוי
זה נכנס לפועל החל מה . 6.6.60-מפקדת הבסיס תבצע פעילות ריענון לכלל
המתנדבים(כולל יח' פרשים) ע"י לצורך תפעול אופטימלי של מערך משמר
הכפר.
 .1.2יחידת הפרשים מופעלת באופן שיטתי בסופי שבוע בגזרה החקלאית הן
בכפר שמריהו והן ברשפון.
 .1.9בוצעה פעילות מוגברת בשיתוף מתנדבים בעונת הקיץ בשימת דגש
לחודשים יולי אוגוסט ,למניעת ונדליזם ,שתיית אלכוהול ,מניעת רעש ...
(בעיקר סופ"ש).
 .1.64בוצעה הכשרה בנושא התנהגות מבצעית וקרב מגע למתנדבים ,מתנדבים
חדשים נשלחו להכשרה בסיסית ,בוצע מבחן הסמכה לפרשים חדשים,
הכשרת עזרה ראשונה.
 .0נתוני פשיעה:

*במהלך שנת  4462נעצרו  9שבח"ים.

*סמים/אחזקה/שימוש וסחר – נעצרו .1

 .2פרמטרים מהותיים להורדת הפשיעה
 .2.6נוכחות וסיור מוגברים ברחבי הכפר (ברוך+יגאל).
 .2.4שימוש במערך המצלמות בכפר כולל אפקט ההרתעה בתחום המניעה.
 .2.2פעילות יזומה של משמר הכפר בשגרה לאורך השנה תוך שימת דגש
"לשעון הפשיעה".
 .2.0מודעות התושבים לחריגים בנוף ויצירת קשר מהיר מול גורמי הביטחון
בכפר וקבלת מענה מהיר.
 .2.9פעילות המעצרים בכלל המרחב משפיעה נקודתית גם על כפ"ש.
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 .2.1ניתוח אירועים פליליים (ישיבות משותפות) במרחב ,הפקת לקחים
ויישומם בשטח.
 .9המלצות אופרטיביות
 .9.6תפיסת הביטחון בכפר הינה על בסיס מעגלי האבטחה (מעגל חיצוני -מ"י,
מעגל "שערי הכפר" -חב' אבטחה ,מעגל פנימי -בתי התושבים).
במסגרת מדיניות ההרתעה והמניעה לחיזוק תחושת הביטחון  ,יבוצעו
הדברים הבאים:
 .9.6.6סיורים מוגברים של השוטר והקב"ט לאיתור חשודים כולל בקרה
על אתרי בנייה ועבודה בצמוד לרכז המודיעין של משטרת גלילות
לנוכח שיבוץ מפקדת בסיס חדשה למשמר הכפר.
 .9.6.4במערך המצלמות הפעילות בכפר שולבו במרחבים הציבוריים
מצלמות דמה הן במעגל החיצוני והן במעגל הפנימי ,במהלך השנה
יתווספו מצלמות ומצלמות (LPRלצילום ומעקב אחר מספרי כלי
רכב).
 .9.6.2הגברת מודעות התושבים למיגון בתיהם ודיווח לביטחון על
חריגים.
 .9.6.0נרכשו מצלמות אבטחה סלולריות ניידות לצורך השלמת פערים
מבצעיים לטובת פעילות משמר הכפר.
 .9.6.9הצבת מערכת מצלמות חדשה בבית וויל.
 .9.6.1שדרוג והוספת מצלמות למערכת השליטה הנוכחית בבית הספר.
 .9.6.0איוש תצפיתנים במשרד/מוקד השיטור הקהילתי לצורך צפייה
במערך המצלמות.
 .9.6.2הקמת מוקד לילה פעיל ומיומן על בסיס מתנדבים ומתנדבות
שיופעל באופן הדרגתי.
 .9.6.9במסגרת אתר אינטרנט למועצה ,אופיינה מחלקת הביטחון באופן
פרטני לטובת תושבי הכפר .הפעילות בנושא נמשכת עד להפעלת
האתר לקראת סוף חודש דצמבר.
 .9.6.64שיפור רכיבי הביטחון במוס"ח על סמך תקנה .09
 .9.4הצגה אפליקציית "באדיגארדס" הוספת שכבת הגנה נוספת לתושבים
ע"י הפצת מידע אודות אזעקה לשכנים .
 .64סיכום
 .64.6סנ"צ אבי ברסנו ,מפקד תחנת גלילות:
 .64.6.6תוצב מפקדת בסיס חדשה בנקודת השיטור הקהילתי בכפר,
לטובת מערך המתנדבים.
 .64.6.4נתוני הפשיעה נמוכים מאוד ומברך את השותפים לעשייה.
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 .64.4דרור אלוני:
 .64.4.6קשה לשמור על נתונים כאלו ואנו מתמודדים עם קושי בגיוס
מתנדבים שכן הצורך קיים גם במכלולי החירום השונים.
 .64.4.4המצב השנה היה מצוין .נקווה שנצליח לשמר.
המועצה מייצרת לכידות למתנדבים באמצעות השקעת אמצעים וחשובה
מאוד המעטפת של המשטרה ומפקדת הבסיס מאוד חיונית.
 .64.2עמירם אליאסף:
 .64.2.6ההישגים יפים במשך השנה .המצלמות מהותיות ונוסיף מדי שנה
מצלמות נוספות.
 .64.2.4נדבך נוסף זו האפליקציה ,נבחן זאת בהמשך.
 .64.2.2מודה לברוך וליגאל על האדיבות ,המקצועיות ושיתוף הפעולה
וכל הכבוד לכל המתנדבים.

בברכת שנה אזרחית בטוחה

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

רשם  :יגאל רדה

העתקים :
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת ביטחון – כפר שמריהו
סנ"צ אבי ברסנו – מת"ח גלילות
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