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 שלום רב,

 

  –ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר שמריהו הנדון: 

 41.7.03סיכום דיון מיום 

 במועדון רכטר. 69:44 בשעה 04.0.4460 -ד' ה הועדה קיימה דיון ביום .6

 השתתפו: .4

 יו"ר הוועדה - עמירם אליאסף .4.6

 סגן יו"ר הוועדה - סרג' קורשיא .4.4

 חבר וראש המועצה –דרור אלוני  .4.0

 חבר –שי רז  .4.0

 , חברקב"ט המועצה -יגאל רדה  .4.9

 חבר – סיוון אבנרי .4.1

 חבר -רון לוקר .4.0

 חבררב"ש רשפון,  -דני קרסו .4.2

 חבר -גולעד אמיר .4.9

 חבר - דני אבימאיר .4.64

 חבר - ספי טפרסון .4.66

 מנהל אחזקה –משה שוהם  .4.64

 מפקדת בסיס מתנדבים –ליה  .4.60

 שוטר קהילתי, חבר –רס"ב ברוך סולומון  .4.60

 " טנדו"תמנכ"ל חבר -אייל   .4.69

 ץ טכני חברת "טנדו"ועי –ערן  .4.61
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 מטרות הדיון .0

 מפקדת בסיס מתנדבים.עדכון מ –פעילות משמר הכפר  .0.6

 ברוך סולומון., עדכון שוטר קהילתי –נתוני פשיעה  .0.4

 יגאל. –פרויקט מצלמות במעגל הפנימי  .0.0

 יועץ חברת טנדו. – LPRפרויקט מצלמות  .0.0

 התייחסות חופשית. .0.9

 :מפקדת בסיס מתנדבים –פעילות משמר הכפר  .3

 .פרשים  60מתנדבים כאשר מתוכם  24הבסיס מונה סה"כ  .0.6

ר שאסק"מ , דני קרסו  6ראשי קבוצות , מתוכם  0הבסיס מורכב מ  .0.4
תפקידו לפקד ולנהל את הבסיס בהעדרי ולבצע פעילויות ומבצעים 

 למתנדבים. 

נשק כלי במסגרת תפקידי עליי לדאוג ל: אישורי בריאות, אישורי רכב ו .0.0
פרטיים לפעילות, מטווחים, הדרכות והכשרות, הפעלת המתנדבים באחוזי 

הלים והחוק. ד ואביזרים וכמובן הפעלה עפ"י הנתפעול גבוהים, ציו
 יפול במתנדב הינו באופן פרטני ויחידתי.הט

 אחוזי הפעלה. 20%ל  24%אחוזי תפעול המתנדבים עומדים בממוצע בין  .0.0

מתנדבים ובוצעה סגירה  66בהשתתפות  התקיים מבצע פשיעה,  -4.0.60 .0.9
, נתפסו סמים במחסום ר שמריהו ורשפון באמצעות מחסומיםשל כפ

 המעפילים.

ורף + התמודדות באירוע פח"ע פיקוד העבוצע תרגיל חבירה מול  -4.0.60 .0.1
 מתנדבים בפיקודו של קצין המתנדבים בתחנה. 60-, השתתפו כבכפר

מתנדבים,  62מבצע סגירה של כפר שמריהו ורשפון בהשתתפות  -44.0.60 .0.0
 שב"חים )מסמכים מזויפים(. 4נתפסו 

 :, ברוך סולומוןש"ק קהילתימ –פשיעה נתוני  .5

 התפרצויות לדירה: 

 -מרץ

 התפרצות לבית וגניבת רכב. - 0.0

 טבעות.2  התפרצות לבית וגניבת -9.0

 -אפריל

 מה נגנב. התפרצות לבית לא ידוע -61.0

 התפרצויות. 9אירעו בכפר – 3104שנת 
 התפרצויות. 40אירעו בכפר – 3103שנת 

 פריצות לקרוואנים. 0עד עתה אירעו  4460מתחילת שנת  –רשפון 

 התפרצויות. 40עד עתה אירעו  4460מתחילת שנת  -' הרצליה ב
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 .רדה יגאלקב"ט המועצה  –פרויקט מצלמות במעגל הפנימי  .6

י, "מ -תפיסת הביטחון בכפר הינה על בסיס מעגלי האבטחה )מעגל חיצוני .1.6
 בתי התושבים(. -חב' אבטחה, מעגל פנימי -מעגל "שערי הכפר"

 במסגרת מדיניות ההרתעה והמניעה לחיזוק תחושת הביטחון, יבוצעו .1.4
 הדברים הבאים:

סיורים מוגברים של השוטר והקב"ט לאיתור חשודים כולל בקרה  .1.4.6
 .ד לרכז המודיעין של משטרת גלילותעל אתרי בנייה ועבודה בצמו

( שולבו במרחבים הציבוריים 41במערך המצלמות הפעילות בכפר ) .1.4.4
 הן במעגל החיצוני והן במעגל הפנימי. -(40מצלמות דמה )

למיגון בתיהם ודיווח לביטחון על  הגברת מודעות התושבים .1.4.0
 חריגים/חשודים בנוף.

נרכשו מצלמות אבטחה סלולריות ניידות לצורך השלמת פערים  .1.4.0
 מבצעיים לטובת פעילות משמר הכפר.

מצלמות בביה"ס במעגל  40התקנת  מצלמות בבית וויל, 60התקנת  .1.4.9
 ההיקפי.

 יועץ חברת טנדו. – LPRפרויקט מצלמות  .7

 סטאטוס המצב הקיים: .0.6

 ת אינה יציבהורהתקש .0.6.6

 רצפי הווידאו פועלים לסירוגין ובאיכות נמוכה .0.6.4

 חי" וידאות ברזולוציה נמוכה שאינה מאפשרת "המצלמות מוגדרו .0.6.0

 המלצות: .0.4

לאיכות גבוה יותר ובחינה מחדש של  טיפול במערך התקשורת, התאמת
 מערך המצלמות

 : LPRמערכת  .8

 כדוגמת הפרויקט שבוצע בשוהם. התיאור כללי ותפעול LPRהציג את מערכת 

 :תוהתייחסויו סיכום .9

חברי הוועדה הציגו שאלה באם ניתן לשפר את המערכת הקיימת, לדברי  .9.6
ניתן לשפר בתנאי שנבצע מספר שדרוגים באופן הרגתי  -היועץ הטכני 

 למערכת הקיימת.

מספר חברי וועדה הלינו על איכות הפרויקט הקיים מבקשים לבדוק את  .9.4
 ווט". -התנהלות היועץ מחברת "מטרה

ימים  60יו"ר הוועדה מינה את  רון לוקר ואמיר גולעד להכין בתוך  .9.0
 על פי צרכי הישוב. LPRדרישות מבצעיות לצורך אפיון מערכת ה 

ליקויים ואת לתיקון ה"ר הוועדה הינה לפעול במקביל הן מדיניות של יו .9.0
 מוקד.הכולל שילוב של תוכנת  LPR -תכנון מערכת הל
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במקביל מינה יו"ר הוועדה את מנהל האחזקה, משה שוהם, להיות אחראי  .9.9
 על תיקון הליקויים במערכת הקיימת.

, הכוללת זמני ביצוע היועץ יסייע בהגדרת הדמ"צ, כמו כן יכין תכנית .9.1
 תיקון כל הליקויים הקיימים.לשדרוג המערכת הקיימת ו ועלויות,

 :ראש המועצה .9.0

הביא לתשומת לב הנוכחים כי קיימת כוונה לעלות לישיבת  .9.0.6
מערך  ישתלב לטובתר שא ,הקמת מוקד יישובינושא המליאה את 

 המצלמות לצורך בקרה ושליטה.

תשתית ישנה כוונה לחבר את המוקד הם סיום עבודות עדכן שע .9.0.4
 באמצעות סיבים אופטיים.

ת איוש המוקד נחה את הקב"ט להיערך לקראיראש המועצה ה .9.0.0
מש"ק הקהילתי( תוך שילוב תלמידי )משרד הקב"ט וה הקיים

 התיכון במסגרת פרויקט "מחויבות אישית".

 
 עמירם מודה לכלל המשתתפים,

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
יגאל רדהרשם :   

 
 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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