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 :מפקד יחידת המתנדבים –פעילות משמר הכפר  41

 .פרשים 66מתנדבים כאשר מתוכם  12הבסיס מונה סה"כ  .0.6

מפקד יחידה, סגן מפקד יחידה )דני קרסו(,  – הצגת עץ מבנה שגרה/חירום .0.6
ומפקד  ראשי צוותים )ניר מור יוסף, איתי סמולר, סיון אבנרי, רון לוקר( 0

 .יחידת פרשים )עופר שגב(

 אחוזי הפעלה. 22%-ל 24%תפעול המתנדבים עומד בממוצע בין אחוזי  .0.2

שיבוץ משמרות מבוצע ע"י בנות השירות הלאומי, באחריות מפקדת  .0.0
 הבסיס )ליה( בסיוע ראשי הצוותים ע"פ הצורך.

מבחינת נתונים אישיים כולל שירות  149מבוצע מיפוי של מתנדבי היחידה  .0.9
 מילואים פעיל.

בוצע ריענון נוהל יציאה למשרת תוך שימת דגש על חבירה למפקד  .0.1
 בנוסףהמשמרת בתחנת גלילות, קבלת תדריך והאזנה לתדר התחנה, 

והודעה בזמן אמת על אירוע  יציאה למשמרת עם מכשיר קשר של הכפר
 .חריג למפקד/סגן

מתבצע שת"פ עם מתנדבי מג"ב כולל נוהל חבירה של כוח מג"ב לתחנת  .0.2
 גלילות.

הכשרות ואימונים0 מתוכנן מפגש מקצועי לכלל היחידה, ביצוע מטווחים  .0.2
)נשק ארוך( במהלך חודש יוני בבה"ד משטרת ישראל. יבוצע תרגיל רחב 

הקפצה, סגירת הישובים, סריקות בשטח הבנוי  –היקף של כלל היחידה 
 ובשטח הפתוח, כולל הפעלת חפ"ק מרכזי.

 פעילות יזומה0 .0.9

 04מתנדבים )נעצרו  61בהשתתפות  במצע שב"חים – 40/46 .0.9.6
 שב"חים, אחד ממשוחררי "עסקת שליט", אחד דרוש שב"כ(.

 69מבצע כנגד התפרצויות ברשפון בהשתתפות  – 62/46 .0.9.6
 מתנדבים.

 מתנדבים. 62אבטחת צעדת הבנים בהשתתפות  – 60/42 .0.9.2

ובשימת דגש בעונת החורף הופעלו צוותי מתנדבים באופן יזום  .0.9.0
 על הימים הסוערים.

 במהלך חוה"מ פסח יופעלו צוותי מתנדבים מידי יום. .0.9.9

 

 , ברוך סולומון:מש"ק קהילתי –פשיעה נתוני  51

 

 התפרצויות לדירה0 

, כניסה דרך תריס חדר השינה בין 6ברח' קרן היסוד  התפרצות לבית - 40/42 •
 , לא נגנב דבר.64044-64024השעות 

 אירוע חריג

 62/46 –  חשודים על אופנוע אשר ירו לעברו בעת  6בדבר  תושבדווח ע"י
 שישב ברכבו.
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 רשפון

  פריצות. 6עד עתה אירעו  6469מתחילת שנת 

 

 הרצליה ב'

  התפרצויות. 1עד עתה אירעו  6469מתחילת שנת 

 

 קב"ט המועצה: –המלצות אופרטיביות  61

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

במסגרת מדיניות ההרתעה והמניעה לחיזוק תחושת הביטחון, יבוצעו  .1.6
 הדברים הבאים0

של השוטר והקב"ט לאיתור חשודים יזומים סיורים  -מניעה  .1.6.6
כולל בקרה על אתרי בנייה ועבודה בצמוד לרכז המודיעין של 

 משטרת גלילות.

התושבים למיגון בתיהם ודיווח לביטחון על  הגברת מודעות .1.6.6
 חריגים/חשודים בנוף.

שמריהו רשפון בתקופת חוה"מ -הגברת נוכחות במרחב כפר .1.6.2
 פסח.

 

 :והתייחסויות סיכום 71

קיים שינוי משמעותי מאז כניסתו של מפקד  – רס"ב ברוך סולומון .2.6
סרג' קורשיא; קשרי העבודה עם מפקדת הבסיס וקצין  -היחידה 

תורמים לאחוזי פעילות גבוהים ולמוטיבציה בקרב המתנדבים בתחנה 
 המתנדבים.

היכולת להצביע על פערים הקיימים בבניית הכוח/תפעולו  – סרג' קורשיא .2.6
לפחות )בשיתוף מפקדת בסיס המתנדבים יתאפשרו בטווח זמן של רבעון 

  וקצין המתנדבים(.

על מנת לוודא  LPRממליץ לגבש תפיסת אבטחה המשלבת בתוכה מצלמות 
שיתאפשר לראות כניסות ויציאות של כלי רכב לכפר, מצב המוטל בספק 

בנוסף, ממליץ להשאיר את הסייר  ,במאפייני המצלמות הקיימות
 סוך מאבטח בשער לכיוון רשפון(.והמאבטחים בכניסות )ייתכן ונח

בר בתפקוד מאבטחים ברמת לא מדו –בסוגיית איכות חברת האבטחה 
 מספקת וטעונת שיפור.

ימשיך לפעול לחיזוק המיומנויות וביצוע תרגילים בתיאום  – 149יחידה 
 מול משטרת ישראל בשגרה ובחירום.

 

לצורך שיפור רמת הביטחון בכפר קיים צורך בשדרוג  – קב"ט, יגאל רדה .2.2
 המשאבים הטכנולוגיים והאנושיים )שיובילו להשקעה במניעה(0 
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מאפייני חברת חברת האבטחה לרמת איכות גבוהה הדומה ל דרוגש .א
 האבטחה הפועלת ברשפון )ניתן להגדיר סף נתונים במסגרת מכרז(.

מינויו של סרג' קורשיא על רקע  149שיפור מהותי בתפקוד יחידה  .ב
 למפקד היחידה ע"י משטרת גלילות.

מקומית שתיצור בקרה ממשית,  LPRתומך בהקמת מערכת  – רון לוקר .2.0
 .149כמו כן, ממליץ על גיוס מתנדבים נוספים, כולל נשים, ליחידת 

שתוביל להצלחה ללא כל  LPR-ממליץ לשלב את מערכת ה – אמיר גולעד .2.9
 ספק בבקרת הכניסה לכפר.

 0ראש המועצה, דרור אלוני .2.1

ליחידת משמר הכפר,  במספר( 69-)כ לגיוס מתנדבים נפעל .2.1.6
 גברים ונשים., שנקלטו בכפר התושבים החדשיםמ

כולל  חשוב לתמוך במערך הקיים ולחזק אותו לפני עונת הקיץ .2.1.6
ית לילה ומיומנויות חיזוק מיומנויות כגון שימוש במכשיר ראי

 .מקצועיות נרכשות אחרותמבצעיות ו

ממליץ לקיים בטווח זמן של חודש ימים פגישת עבודה  .2.1.2
לגיבוש תפיסת אבטחה עדכנית של  מפקד היחידהבהשתתפות 

 הכפר ולתקצב בהתאם.

ערך הקשר )מוטורולות( מאוד ממקצועי ומבוקר של תפעול  .2.1.0
 חשוב.

לבנות יחידת כוננות מורחבת ולתכנן תרגיל מורכב ומשולב עם  .2.1.9
ההופך בהמשך לאירוע הדורש יחידת החילוץ )אירוע משטרתי 

  שילוב יחידת החילוץ, כולל בניית חפ"ק אחוד(.

 

 סיכום יו"ר הועדה 81

ת השתפרות רבה ברמת הביטחון בזכות המינוי של סרג' קורשיא ניכר .2.6
כמפקד משמר הכפר, בהשפעה על בניית הכוח ותפעולו בכפיפות ובתיאום 

 –מתנדבים ליה, קצין ה –מול משטרת תחנת גלילות )מפקדת הבסיס 
 קובי(.

יין חשיבות מיוחדת לגיוס מתנדבים נוספים ליחידה, כולל נשים, שכן לענ .2.6
 משמעות חברתית וקהילתית בכפר וברשפון.

השנים הקרובות ,עד  0-9קיבלנו החלטה ש  - בוועדה קיים קונצנזוס .2.2
להוסיף שיושלם פרויקט התשתיות בכפר ויונחו הסיבים לתקשורת, 

 תשמשנה לתיעוד בלבדש ללא תקשורת ושידור בשערים  LPRמצלמות 
  עלות המערכת(.במצב שבהחלט יוביל להפחתה משמעותית )

בהשתתפות סרג' קורשיא. גיבוש תפיסת האבטחה העדכנית לכפר תבוצע  .2.0
 6מאבטחים,  2סיירים במקום המצב הקיים ) 6לשקול הפעלת מערך של 

 סייר(.

ים להציג את מאפייני מבקש לזמן לוועדה הבאה את מפקד יחידת הפרש .2.9
 היחידה ותרומתה לביטחון הקהילה.
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יו"ר הועדה מודה לכלל המשתתפים ומציין בהערכה רבה את הפעילות  .2.1
המש"ק ו דת בסיס המתנדביםשל מפקד משמר הכפר, מפקוהתרומה 
 .הקהילתי 

 

 

 בברכת חג שמח וכשר,

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 רשם 0 יגאל רדה
 

 העתקים 0 
 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

 שמריהוכפר 


