המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון
 61במרץ4460 ,
יד' באדר ב'  ,תשע"ד
לכב'
_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מיום 114341.
 .6הועדה קיימה דיון ביום ד' ה 66.3.60 -בשעה  44044בחדר ישיבות ע"ש רכטר.
 .4השתתפו0
 .4.6עמירם אליאסף – חבר מועצה ויו"ר הוועדה
 .4.4סרג' קורשיא – תושב ,סגן יו"ר הוועדה
 .4.3דרור אלוני – ראש המועצה וחבר וועדה
 .4.0ברוך סולומון – שוטר קהילתי וחבר
 .4.9יגאל רדה  -קב"ט המועצה וחבר
 .4.1סיוון אבנרי – חבר מועצה וחבר וועדה
 .4.0אמיר גולעד  -תושב ,חבר הוועדה
 .4.2יוסי גיארון -תושב ,חבר הוועדה
 .4.9דני אבימאיר -תושב ,חבר הוועדה
 .4.64ספי טפרסון -תושב ,חבר הוועדה
 .4.66דני קרסו -רב"ש רשפון וחבר הוועדה
 .4.64יעל לוי -גזברית ומזכירת המועצה
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 .3מטרות הדיון
 .3.6הצגת תיק חקירת גנבת רכב -קצין חקירות.
 .3.4הענקת תעודת הוקרה לבת שירות לאומי -מעין בן-טוב.
 .3.3נתוני פשיעה – דיווח מפי ברוך סולומון.
 .3.0יום חילוץ והצלה במוסדות החינוך  -יגאל רדה.
 .3.9הצגת תוכנת מוסקטר -רשת סיוע חברתית.
 .3.1שדרוג/הוספה מצלמות בכפר.
 .0הצגת פרשיית גנבת רכב-ע"י פקד אסף וישניה
 .0.6בתאריך  69.64.63התבצעה גניבת רכב מסוג 0קאיה פורטה ,שכורה (חברת
אוויס) שחנתה ברח' הרקפות . 64
 .0.4בוצעה חקירה סמויה ע"י צוות חקירות תחנת גלילות במשך כחודשים
ונעזרו במצלמות הכפר ורישומי המאבטחים בכניסה וזאת עד למעצר
החשוד ביום . 64.4.60
 .0.3מדובר בחשוד (יהודי) שעסק בגנבת כלי רכב ברמה הארצית בשיטתיות
לאורך זמן ובאופן מתוחכם (מרכבי ליסינג ,השכרה  ,פריצות לבתים)
 .0.0קצין החקירות ,ציין בהערכה רבה את העובדה שהכפר מוגן באמצעות
רשת של מצלמות וציין לטובה את שיתוף הפעולה עם השוטר הקהילתי
וקב"ט המועצה.
 .9הענקת תעודת סיום לבת שירות -מעיין בן טוב
 .9.6תעודת הוקרה ממשטרת גלילות על סיוע בפרשת גניבת הרכב .
 .9.4קב"ט המועצה העניק תעודת הוקרה מהמעוצה המקומית למעין בן-טוב
על השירות הראוי להערכה במשך (שנת שירות לאומי) ,לטובת תושבי
הכפר.
 .1הצגת נתוני פשיעה -ע"י ברוך סולומון
.1.6

אירוע ראשון0
 .1.6.6בתאריך  0.3.60בשעה  3094לפנות בוקר בוצעה התפרצות לבית
ברח' הדקלים  .9ובוצעה גניבת רכב בשיטת הדאבל (כניסה
לבית ולקיחת מפתחות הרכב).
 .1.6.4מדובר ברכב מסוג מציבושי גלנט שנת .4444
 .1.6.3ממידע מודיעיני עולה שחוליית גנבי רכב מהשטחים גנבה רכב
מאזור נתניה ונתפסה לאחר מרדף בצומת כפ"ש ,
 .1.6.0חשוד נעצר והאחר נימלט לכיוון כפ"ש – סבירות גבוהה
שחיפש רכב ישן להימלטות לשטחים קרי קיים קשר בין
האירועים.
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 .1.4אירוע שני0
 .1.4.6בתאריך  9.3.60בשעה  44069אירעה התפרצות לבית ברח' דרך
השדות  6א' ,החשוד תקף את בעל הדירה ונמלט.
 .1.4.4למקום הגיעו ניידות משטרה ,השוטר הקהילתי וצוותי
מתנדבים ( .)64נערכו סריקות ביישוב .יש לציין את התגובה
המהירה של מתנדבי הכפר.
 .0יום חילוץ והצלה בחינוך ואימוץ גדוד תבור  -קב"ט הכפר
 .0.6ביום ראשון בתאריך  9.3.60החל מ 49044-נערך "יום חילוץ והצלה"
במערכת החינוך  -בגני הילדים ובבית הספר בכפר שמריהו.
 .0.4נערכה תצוגה והדגמה של מתנדבי יח' החילוץ והצלה כפר שמריהו רשפון,
 .0.3גדוד תבור ,אשר אומץ ע"י הועד למען החייל כפר שמריהו ,נפרס בחצר
ביה"ס .הציגו לילדים את הציוד המשמש אותם בשעת חירום ובאירוע
חילוץ בסבלנות ובמקצועיות רבה.
 .0.0כמו כן הציגו פיקוד העורף ושירותי כיבוי והצלה.
 .0.9הפעילות עצמה הטמיעה ערכי התנדבות והגברת המודעות והקבלה של
יחידות חרום בקרב הילדים.
 .2הצגת תוכנית מוסקטר (רשת סיוע חברתית) -מנכ"ל החברה
 .2.6מוסקטר הינה אפליקציה המותקנת על הטלפון החכם ,המאפשרת לכל
אדם להזעיק עזרה במקרה חירום והקריאה תופיע אצל בעל טלפון חכם,
שמותקנת אצלו האפליקציה ונמצאים בקרבתו.
 .2.4עם הזעקת המצוקה ,תיפתח מפה בה יסומן המיקום המדויק של האדם
שהזעיק מצוקה ,פרטיו ונתונים נוספים אותם הזין למערכת.
 .2.3פרטים אלה יאפשרו לתושבים הנמצאים בסמוך ,להגיע במהירות למקום
האירוע ולהגיש סיוע ראשוני.
 .2.0האפליקציה מתאימה לקהילה ומחזקת את היכולת של כל אחד מאתנו
לעזור לזולת ולהיעזר בעצמו במידת הצורך .בנוסף ,היא תסייע ליחידת
מתנדבי משמר הכפר הקיימת בכפר שמריהו וברשפון.
 .2.9עם הזעקת העזרה ,התראה לגבי האירוע ופרטיו מתקבלת במוקד
המועצה ,והמוקד יוצר קשר עם מזעיק העזרה.
 .2.1האפליקציה פשוטה להפעלה והינה ללא תשלום -למעט המוקד  -ניתן
להורידה באמצעות כל טלפון חכם (אייפון וטלפונים עם מערכת הפעלה
אנדרואיד (לא נתמך בבלאקברי )).
 .9סיכום והתייחסויות
 .9.6אמיר גולעד  -בהתייחס לתוכנת מוסקטר ,קיים ריבוי אפליקציות מסוג זה
ומעבר לכך קיימת אפליקציית  Whatsappהחינמית ולא דורשת עלות
כלשהי בשונה מאפליקציית מוסקטר (עלות שימוש גבוהה במוקד) .אי לכך
יהיה קשה לשכנע אנשים להצטרף לאפליקציה זו .בפועל משמר הכפר
משתמש  Whatsappבצורה טובה ויעילה.
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 .9.4סיון אבנרי -בעקבות פנייה אליו ,מבקש לבדוק אפשרות שתושבים יממנו
הצבת מצלמות ברח' דרך הגנים.
 .9.3דני קרסו -בפועל משמר הכפר מסתייע באפליקציית  Whatsappבצורה
יעילה וטובה לעומת זאת השימוש באפליקציית מוסקטר עלולה להוביל
לדיווחים רבים שאינם רלוונטיים.
 .9.0דרור אלוני  -ציין בהערכה רבה את הפעילות בקריית החינוך במסגרת יום
החילוץ והצלה בהיבטים ערכיים של ההתנדבות והגברת המודעות בקרב
הילדים.
ביקש להמשיך ולפעול בעדיפות לאיוש תצפיתנים במוקד השיטור
הקהילתי ולצפות במצלמות של בית וייל וקירית החינוך.
 .9.9עמירם אליאסף0
 .9.1פרויקט המצלמות בכפר הינו באחריות המועצה בלבד במהלך השנה
יתווספו  1מצלמות ובנוסף מצלמות . LPR
 .9.0יבוצע פיילוט לבחינת מערכת המוסקטר במשך כחודשים בתיאום מול
מנכ"ל החברה בשיתוף רכז הביטחון של רשפון-דני קרסו.
 .9.2מבקש לפעול לקידום איוש המוקד  40/0ביממה בשלב ראשון -עם
מתנדבים ,כולל בנות שירות לאומי (במקביל לקליטת מערכת המוסקטר)
תוך שילוב מאבטחי הכפר והסייר ומזכירות המועצה ,בשלב שני -יתבצע
שילוב עם תושבי כפר שמריהו-רשפון.
 .9.9היעד לאיוש החמ"ל ומערכת המוסקטר (בהנחה שהפיילוט ינחל הצלחה)
הינו69.9.60 0
 .9.64בתחילת כל וועדה ,במהלך השנה ,יצוינו הנושאים שהינם בהמשך טיפול
באופן שיטתי.
 .9.66מביע את הערכתו לרס"ב ברוך סולומון ולקב"ט הכפר.

בברכה,

רשם  0יגאל רדה
העתקים :
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת ביטחון – כפר שמריהו
סנ"צ אבי ברסנו – מת"ח גלילות

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