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www.kfar-shemaryahu.muni.il 

 2016בינואר  24
 י"ד בשבט תשע"ו

  
 _________________לכב'

 (רשימת תפוצה)
 

 שלום רב,

 

  –שמריהו -ת הביטחון של המועצה המקומית כפרועדהנדון: 

 24.1.16סיכום דיון מיום 

 
 רכטר. חדר דיוניםב 19:00בשעה  24.1.2016 -ה א' הועדה קיימה דיון ביום .1

 השתתפו: .2

 יו"ר ועדת ביטחון –עמירם אליאסף  .2.1

 )מפקד משמר הכפר( יו"ר הוועדה מ"מ – סרג' קורשיא .2.2

 חבר וראש המועצה –דרור אלוני  .2.3

 , חברקב"ט המועצה -יגאל רדה  .2.4

 חבר ומפקד יח' החילוץ –שי רז  .2.5

 חבר ומזכירת המועצה  –יעל לוי  .2.6

 מנהל אחזקה –משה שהם  .2.2

 חבר –דני אבימאיר  .2.2

 חבר –ספי טפרסון  .2.9

 חבר -דני קרסו  .2.10

 חבר -סיון אבנרי  .2.11

 חבר –יוסי גיארון  .2.12

 תושב הכפר –יאיר הורוביץ  .2.13

 יועץ חברת טנדו, אורח –שחר  .2.14
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  מטרות הדיון .3

 עדכון מפקד משמר הכפר, סרג' קורשיא. – פעילות משמר הכפר .3.1

 מחויבות אישית. .3.2

 .2016תקציב אבטחת הכפר  .3.3

 .LPRמערכת  – פרויקט מצלמות בכפר .3.4

 התייחסות חופשית וסיכום יו"ר הועדה. .3.5

 :מפקד יחידת המתנדבים –פעילות משמר הכפר  .4

 .פרשים 10מתנדבים כאשר מתוכם  61הבסיס מונה סה"כ  .4.1

שיבוץ משמרות באחריות מפקדת הבסיס )ליה( בסיוע ראשי הצוותים ע"פ  .4.2
 הצורך.

באופן אינטנסיבי בראשות מפקד היחידה הוגברה פעילות משמר הכפר  .4.3
האיומים  נוכחוסגנו )בשיתוף מפקדת הבסיס והמש"ק הקהילתי( ל

 בחודשיים האחרונים.

ממליץ לפעול לאיוש מועמד מתאים  בתהליכי פרישה. –מש"ק קהילתי  .4.4
 וראוי מול תחנת גלילות.

ציין את האירוע החריג )פליטת כדור( בנקודת השיטור, והמשמעויות  .4.5
 בנוהל יציאה/חזרה מתנדבים למשמרת.  יבותהמחי

 .4-15.01נערך במדבר יהודה )טיול ג'יפים(  605יום גיבוש ליחידה  .4.6

 מחויבות אישית לקהילה –נוער  .5

 .2.1.16-נערך כנס גיוס מתנדבים ב .5.1

 פירוט התפקידים לנוער המתנדב: .5.2

 .איוש מוקד הביטחון .5.2.1

 .)משמר הכפר( 605הכשרה והפעלה ביחידת  .5.2.2

 .ליחידת חילוץ והצלהח עזר וכ .5.2.3

 .השתתפות בסיורים ובתרגילי היחידות .5.2.4

 הכשרה והפעלה בפעילות קהילתית בשעת חירום/משבר. .5.2.5

 באחריות הקב"ט. –ריכוז הפעילות מול מוסדות החינוך  .5.3

 תקציב אבטחת הכפר .6

 .21:30-05:30מאבטחים הפועלים בכפר מהשעה  3התקציב כולל בתוכו  .6.1

 .20:00-06:00סייר הלילה פועל מהשעה  .6.2

, המאבטח 2016ינואר  31-במסגרת התייעלות בתפיסת האבטחה, החל מ .6.3
 22:10-24:00ביציאה לכיוון רשפון יוחלף בהצבת סייר הלילה מהשעה 

 "ט(.אישור הקב)יוזנק ע"פ 
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 ימשיך לסייר בכפר ע"פ משימות מוגדרות. 24:00החל מהשעה  .6.4

חב של רשפון תפיסת האבטחה במישור המבצעי תישען על סגירת המר .6.5
-מרחב אבטחה אחוד כפר שמריהו –)סגירת שער צפוני( החל מחצות 

 רשפון.

 קט המצלמות בכפרפרוי .7

ידי המועצה. בשלב זה -תשתיות התקשורת עבור סיב אופטי, יבוצעו על .2.1
עבודה ו  –בוצעה הנחת סיב אופטי בין מגדל המים למבנה המועצה 

 השפיעה על יציבות מערכת הצלמות.

נוספת תוצב ברח' הדקלים )במעבר לרשפון, מול משק פלאש(, מצלמה  .2.2
בטווח  –תבוצע הנחת סיב אופטי מהמצלמות בצומת הדקלים/הנרקיסים 

 של חודשיים.

תבצע השחלת סיב אופטי בצד הדרומי / מרכז מסחרי  G4Sחברת  .2.3
יציאה מרח' החורש, בהמשך לכיוון מבנה  –מהכניסה ברח' הזורע 

 .המועצה דרך רח' הגנים

 LPR-עיקרי הנחיות לתפעול מערכת ה .8

 תידון ותסוכם, בדיון מיוחד. LPR-סוגיית תפעול מערכת ה .2.1

 LPRלו"ז לביצוע  .9

 בוצע –יציאה לרכש  .9.1

 שבועות. 6-2 –צפי אספקת ציוד  .9.2

 2.2.16 –הגשת תיק תכנון  .9.3

 14.2.16 –אישור תיק תכנון  .9.4

 )הערכה של כשבוע עבודה(. 2.2.16 –תחילת השחלת סיב אופטי  .9.5

 16.2.16 –קישור אמצעים קיימים למוקד להגדרות מערכות קיימות  .9.6

 שבועות עבודה(. 4)הערכה של  LPR – 13.3.16תחילת התקנות מערכות  .9.2

 .10.4.16 –תחילת הרצת מערכת  .9.2

 1.5.16 –בדיקות מסירה  .9.9

 1.5.16 –ועדת ביטחון  .9.10

 :והתייחסויות סיכום .11

כניסה  / ביציאה  LPRבכוונת מושב רשפון להציב מצלמות  - דני קרסו .10.1
הצפונית והמערבית. כמו כן, ממליץ להוסיף גלאי זעזועים על גבי 

 יפרץ מחסום.יהמחסומים במידה ו

ממליץ שבמידה ותיבחר האופציה של הקודן להפעלת  – דני אבימאיר .10.2
 המחסומים, לבצע אפשרות לשתי האופציות )קודן וסלולרי(.
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ייר כפר שמריהו צריכים סייר רשפון וס 31.1.16-החל מה  –סרג' קורשיא  .10.3
להיות מתואמים הן בקשר והן במהות ביצוע המשימה בשוטף ובאירועים 

 חריגים.

יש לבצע הטמעה הדרגתית של המערכת החדשה מול  –יאיר הורביץ'  .10.4
שארו זמינים בעמדות לסייע יתושבי הכפר. חשוב שהשומרים י

 תלונות. בהתאקלמות. המוקדן צריך להיות מיומן שכן יועברו אליו הרבה

 :ראש המועצה, דרור אלוני .10.5

יקט יתקדם צעד אחר צעד, צפויים לתלונות של תושבים בשלב הפרו .10.5.1
 הראשון ובהחלט קיים צורך בהרבה סובלנות.

רשפון הינו עמוס מאוד וקיים צורך להגדיר -עורק התנועה כפ"ש .10.5.2
 נוהל פתיחת מחסומים בעת הצורך.לסייר באופן ברור 

קט של מערכת כדי התהליך, הפרוי את הציבור תוךנפעל ליידע  .10.5.3
 יוביל להרתעה מוטיב חשוב לכשעצמו. LPRה

 סיכום יו"ר הועדה .11

תיצור שיפור מהותי  המתכוננת לביצוע תשתית הסיבים האופטייםש צייןמ .11.1
 מוקד.לבאיכות המצלמות והמידע שיוזרם 

השערים יהיו פתוחים על  בתחילה יקודם באופן מדורג: LPR-ה פרוייקט .11.2
נתוני לוחיות הזיהוי,  תיעודבכנדרש מנת לוודא שהמערכות עובדות 

)ע"פ אילוצים( ולאחר קיום  וסיף את המגבלות באופן מדורגנבהמשך 
 ישיבה בנושא.

השנים  10 במהלך ,פעילותו של המש"ק הקהילתי, רס"ב ברוך סולומון .11.3
במרחב כפר  הקהילהתרמה בהחלט לביטחון ולקשר עם  - האחרונות

, ומאחלים לו הצלחה והיננו מעריכים ומוקירים את פועלו ורשפוןשמריהו 
 בהמשך דרכו.

 

 

 

 

 

 

 

 רשם : יגאל רדה

 

 העתקים : 

 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

כפר שמריהו –ן חוחברי ועדת ביט  

מת"ח גלילות – אבי ברסנו סנ"צ  

 יו"ר–עמירם אליאסף 

 וועדת ביטחון
 המועצה המקומית

 כפר שמריהו
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