המועצה המקומית כפר-שמריהו
מחלקת ביטחון
 19באוקטובר 2015
ו' בתשרי תשע"ו

לכב'_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר-שמריהו –
סיכום דיון מיום 18.10.15
 .1הועדה קיימה דיון ביום ב' ה 18.10.2015 -בשעה  19:00בחדר דיונים רכטר.
 .2השתתפו:
 .2.1עמירם אליאסף – יו"ר ועדת ביטחון
 .2.2סרג' קורשיא – מ"מ יו"ר הוועדה
 .2.3דרור אלוני – חבר וראש המועצה
 .2.4רס"ב ברוך סולומון – שוטר קהילתי ,חבר
 .2.5יעל לוי – חבר ומזכירת המועצה
 .2.6רון לוקר – חבר
 .2.7אמיר גולעד – חבר
 .2.8יוסי גיארון – חבר
 .2.9סיון אבנרי – חבר
 .2.10שי רז – חבר
 .2.11דני אבימאיר – חבר
 .2.12דני קרסו  -חבר
 .2.13אריק נגר – חברת  ,G4Sאורח
 .2.14משה שהם – מנהל אחזקה
 .2.15יגאל רדה  -קב"ט המועצה ,חבר
 .2.16אלינור מילשטיין – אחראית מוקד ביטחון
 .3מטרות הדיון
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.3.1
.3.2
.3.3
.3.4
.3.5
.3.6

עדכון על פעילות משמר הכפר ,כולל מבצעים בולטים – מפקד משמר הכפר,
סרג' קורשיא.
נתוני פשיעה – שוטר קהילתי ,ברוך סולומון.
המלצות אופרטיביות -קב"ט המועצה.
תקציב  – 2016קב"ט המועצה.
פרויקט מצלמות בכפר – סטטוס ודיון.
התייחסות חופשית וסיכום יו"ר הועדה.

 .4פעילות משמר הכפר – מפקד יחידת המתנדבים:
 .4.1הבסיס מונה סה"כ  63מתנדבים כאשר מתוכם  12פרשים.
 .4.2אחוזי תפעול המתנדבים עומד בממוצע בין  80%ל 85%-אחוזי הפעלה.
 .4.3שיבוץ משמרות באחריות וניהול מפקדת הבסיס (ליה) בסיוע ראשי
הצוותים ע"פ הצורך.
 .4.4גיוס ,הכשרות ואימונים :באחריות מפקדת הבסיס (מול קצין המתנדבים
בתחנת גלילות).
 .4.5פעילות יזומה:


 – 24.9מבצע שב"חים.



 – 13.10מבצע שב"חים.

 .5נתוני פשיעה – מש"ק קהילתי ,ברוך סולומון:
התפרצויות לדירה:
 -5.9 התפרצות לבית ברח' החורש סביב השעה  .18:00גניבת ₪ 5,000
ותכשיטים .חשוד נצפה  -על אופנוע.
 -14.9 התפרצות לבית ברח' הזית ,גניבה של תכשיטים.
 – 14.9 השגת גבול בבית שגרירות ב .22:30-נצפה אופנוע בזירה – נתפס ונקשר
לאירועים ע"י זיהוי טביעת רגל.
 -11.10 התפרצות לבית ברח' המעפילים בין השעות  ,01:30-07:30לא נגנב
דבר (נגלו סימני פריצה).
רשפון
 מתחילת שנת  2015עד עתה אירעו  12פריצות.
כפר שמריהו
 מתחילת שנת  2015עד עתה אירעו  6התפרצויות.
 .6המלצות אופרטיביות – קב"ט המועצה:
 .6.1תפיסת הביטחון בכפר הינה על בסיס מעגלי האבטחה (מעגל חיצוני -מ"י,
מעגל "שערי הכפר" -חב' אבטחה ,מעגל פנימי -בתי התושבים).
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 .6.2במסגרת מדיניות ההרתעה והמניעה לחיזוק תחושת הביטחון ,יבוצעו
הדברים הבאים:


סיורים מוגברים של השוטר והקב"ט לאיתור חשודים כולל בקרה
על אתרי בנייה ועבודה בצמוד לרכז המודיעין של משטרת גלילות.



הגברת מודעות התושבים למיגון בתיהם ודיווח לביטחון על
חריגים/חשודים בנוף במיוחד בתקופת יולי אוגוסט וחגי תשרי.



הגברת נוכחות במרחב כפר שמריהו-רשפון בתקופת החגים,
ולאור האיומים הביטחוניים בשבועיים האחרונים.

מכשירי קשר נישאים לטובת משמר הכפר בשגרה ובחירום –

שו"ב מוכיח עצמו בהיבט המבצעי.
 .7תקציב  – 2016קב"ט המועצה:
 .7.1התקציב גובש מול מפקד משמר הכפר.
 .7.2הוצג פירוט התקציב לשנת .2016
 .7.3הוצג חיסכון על-סך  ₪ 48,500מתקציב אשתקד.
 .8פרויקט המצלמות בכפר:
 .8.1התכנון הינו שתשתיות התקשורת עבור סיב אופטי ,יבוצעו על ידי המועצה.
בשלב זה בוצעה הנחת סיב אופטי בין מגדל מים למבנה המועצה – עבודה זו
השפיעה על יציבות מערכת המצלמות.
 .8.2מצלמה מס'  27תוצב ברח' הדקלים (במעבר לרשפון ,מול משק פלאש),
תבוצע הנחת סיב אופטי מהמצלמות בצומת הדקלים/הנרקיסים.
 .8.3תתקיים פגישת עבודה בתחילת נובמבר בהשתתפות ראש המועצה ,מנהל
האחזקה ,יועץ טנדו וקב"ט המועצה לצורך התייעצות וגיבוש החלטה
למיקום מצלמת  LPRברח' הפרחים/שער הכניסה לרשפון (כמשימת פיילוט)
ובנוסף ימוקמו מצלמות נוספות בכניסה וביציאה מהכפר.
 .9סיכום והתייחסויות:
 .9.1רס"ב ברוך סולומון – בשבועיים האחרונים מבוצעת פעילות אינטנסיבית
של יחידת משמר הכפר וסיורים תכופים של ניידת משטרה במרחב כפר
שמריהו – רשפון לחיזוק תחושת הביטחון .הפעילות המשולבת של מפקד
יחידת משמר הכפר ומפקדת הבסיס ליה מניבים תוצאות הניכרות בשטח.
נמשיך לקיים סיורים יזומים בשגרה בשיתוף קב"ט המועצה.
המשטרה עובדת בשתי משמרות באופן שיטתי לאור המצב הביטחוני
הנוכחי ומוקיר במיוחד את הסיוע של הסגל הפיקודי של משמר הכפר – "כן
ירבו".
 .9.2סרג' קורשיא – מביע את הערכתו לפעילות המשולבת מול מפקדת הבסיס,
המש"ק הקהילתי וקב"ט המועצה והסגל הפיקודי של היחידה (סגן מפקד,
דני קרסו ,וראשי הצוותים) .מצב המוביל למוכנות מבצעית גבוהה וזמינות
לתגובה מהירה בשטח.
ציין את הסיוע האיכותי של מג"ב חוף השרון.
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מבקש שבמסגרת השינויים במשאבי המועצה במהלך שנת  2016לתכנן
שימוש ברכב המועצה (רכב מסוג איסוזו) שישמש את מתנדבי היחידה
בשעות אחר הצהריים למשימות אבטחה.
 .9.3רון לוקר – בסוגיית הצבת מצלמות  LPRבכניסות/יציאות ממליץ לגבש לו"ז
מחייב.
 .9.4סיון אבנרי – ציין את מורת רוחו מאיכות המאבטחים בשערי
הכניסה/יציאה בכפר שלטענתו אינם מבצעים את תפקידם כנדרש.
הדגיש בפני הפורום שבשעת חירום סד"כ יחידת משמר הכפר ויחידת
החילוץ יצטמצם בגין העובדה שחלק ניכר מהאנשים יגויסו לתפקידים
במילואים וממליץ להיערך בהתאם.
 .9.5אריק נגר ,מנהל פרוייקט המצלמות בכפר ( – )G4Sהטמנת סיב אופטי בין
מגדל המים למבנה המועצה הינו עורק מאוד חשוב מרכז  11מצלמות
מהאזור הצפוני של הכפר על כן הוא משפיע באופן משמעותי על יציבות
מערכת המצלמות (ללא ניתוקים).
ממליץ להטמין סיבים אופטיים מהכניסה ומהיציאה מהכפר ,דרך רחוב
הגנים ,עד מבנה המועצה.
חלק גדול מהמצלמות נשענות על מצברים הנטענים ורצוי מאוד לפעול
לחברם למקור חשמל ישיר שישפיע על איכות המערכת.
לעניין מצלמות ה"( LPRזמיר") החברה התקינה באתרים שונים ברחבי
הארץ בהצלחה רבה.
 .9.6משה שהם – ציין שמבחינת תשתית של סיבים אופטיים מכיוון המרכז
מסחרי לבניין המועצה ניתן לביצוע .התקנת מצלמות  LPRתתאפשר על
סמך הישענות (קיים אישור היועץ המשפטי) על המכרז הארצי של המשרד
לביטחון פנים (כולל המפרטים הטכניים) .קיים צורך לקיים משא ומתן
(נוהל התמחרות) עם שלושת החברות שזכו במכרז על מנת להחליט מי
החברה הזוכה מבחינת המועצה המקומית.
 .9.7ראש המועצה ,דרור אלוני:
 .1.1.1קיים צורך לגייס ולתגבר במתנדבים את יחידת משמר הכפר שכן
קבוצה קטנה יחסית נושאת ברוב העומס .המשטרה אינה ערוכה
להכשיר מתנדבים חדשים
 .1.1.2העלה על נס את פעילותם של מתנדבי משמר הכפר בכלל ובפרט
בתקופה זו לאור האיומים הביטחוניים" .היחידה מהווה מודל
לחיקוי לקהילה משותפת כפר שמריהו – רשפון" (המגינה על
השטחים החקלאיים ועל המגורים במרחב) ,כמו כן ציין את פעילות
משטרת ישראל בתקופה עמוסה זו.
 .1.1.3מציין לטובה את פעילות משמר הכפר בתפיסה של הפורץ על
האופנוע שפקד מספר בתים בכפר ,בפיקודו של מפקד היחידה סרג'
קורשיא המוביל את היחידה וסגנו דני קרסו (כולל מציאת ראיות)
והמתנדבים שסייעו במשימה ספציפית זו.
 .1.1.4רכב המועצה מסוג איסוזו יעמוד לרשות המתנדבים בשעת אחר
הצהריים במהלך שנת ( 2016מותנה במימוש תוכנית עבודה של
מחלקת האחזקה לרכישת רכב נוסף).
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 .1.1.5מבקש לבחון רכש אופניים חשמליים לטובת המתנדבים.
 .1.1.6קריית החינוך מאובטחת באמצעות  3מאבטחים ובהחלט יש הרתעה
ותחושת ביטחון טובה בקרב הורי התלמידים.
 .1.1.7במהלך שנת  2016תתבצע פעילות על ידי קב"ט המועצה ובסיוע
מפקד משמר הכפר לשינוי תפיסת האבטחה באופן רדיקאלי .מדובר
על יצירת יחידה של המועצה שתפעיל סטודנטים במערך של הפעלת
רכב סיור ובהמשך עמדות נייחות ,כולל ציודם בנשק ,לצורך שיפור
איכות השירות בתחומים השונים ,כולל אבטחה .שלב ראשון – יופעל
צוות לצורכי ביצוע סיור רכוב בשעות אחר הצהריים עד לשעות
הבוקר ,כולל שישי שבת.
 .1.1.8מצלמות  LPRיוצבו בכניסות וביציאות לכפר (החורש ,הזורע,
הפרחים) .לו"ז לסיום ביצוע ינואר .2016
 .1.1.9עם התקנת המצלמות המאבטח בשער רשפון (ליד בית הספר) ,יבוטל
– מצב שיוביל לחיסכון של  ₪ 200,000שיושקע בהמשך באמצעי
בקרה טכנולוגיים לטובת השירות לתושבים.
 .10סיכום יו"ר הועדה
 .10.1מצלמות ה  - LPRהפורום תומך במיקום מצלמות בכניסות וביציאות לכפר,
עם הצבת המצלמות ניתן לחסוך במאבטח במוצב לכיוון רשפון (ליד בית
הספר) .הלו"ז לביצוע ע"פ קביעת ראש המועצה קרי ינואר .2016
 .10.2סיבים אופטיים – מבקש ממנהל האחזקה להמשיך ולקדם חיבור סיבים
אופטיים מהצד הדרומי של הכפר עד מבנה המועצה המקומית (להגביר את
התאורה בכניסות) ,כמו כן מבקש שיפעל לקידום מצלמות ה  LPRע"פ
המכרז הארצי מהמשרד לביטחון פנים כפי שאושר על ידי היועץ המשפטי
של המועצה.
 .10.3בסיום התקנת מערכת ה  LPRיש למקם ברחבי הכפר שילוט עם כיתוב
מתאים – שיובל להרתעה "בכפר שמריהו – רשפון הוגברו אמצעי המעקב".
 .10.4הפרוייקט לשינוי תפיסת האבטחה והשירות לתושב בתחומים השונים
באמצעות יחידה הנשענת על העסקת סטודנטים – בהחלט יוביל לשינוי
רדיקאלי דבר הנתמך על ידי חברי הפורום – לא יוביל בהכרח לחיסכון
כספי.
 .10.5חיזוק תחושת הביטחון בכפר וברשפון -יו"ר הועדה מבקש לשבח את
פעילות מתנדבי משמר הכפר בכלל ובפרט את מפקד היחידה ,סרג' קורשיא,
סגנו ,דני קרסו ,ראשי הצוותים ,בנוסף את פועלם של שוטרי משטרת גלילות
וכמובן את רס"ב ברוך סולומון ומפקדת בסיס המתנדבים ,ליה .ציין את
פועלו של קב"ט המועצה על האווירה הטובה והשירותית בקרב כלל
מתנדבים ביחידיה.
 .10.6ציין לשבח את פועלו של מנהל האחזקה ,משה שהם ,בקידום ובעשייה של
פרויקט המצלמות בכפר.
בברכת שבוע טוב ושקט,
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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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