המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון
 40ינואר 5469
לכב'
_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מיום 41.01.03
 .6הועדה קיימה דיון ביום ד' ה 04.65.5460 -בשעה  54044במועדון רכטר.
 .5השתתפו0
 .5.6סרג' קורשיא – מ"מ יו"ר הוועדה
 .5.5דרור אלוני – חבר וראש המועצה
 .5.0יגאל רדה  -קב"ט המועצה ,חבר
 .5.0סיון אבנרי – חבר
 .5.9אלינור מילשטיין -אחראית מוקד
 .5.1דני אבימאיר  -חבר
 .5.0אסף טפרסון  -חבר
 .5.2רס"ב ברוך סולומון – שוטר קהילתי ,חבר
 .5.9רס"ל ליה צלאק -מפקדת בסיס מתנדבים.
 .4מטרות הדיון סיכום שנה"ע 1103
 .0.6פעילות משמר הכפר – עדכון ממפקדת בסיס מתנדבים.
 .0.5נתוני פשיעה – עדכון שוטר קהילתי ,ברוך סולומון.
 .0.0המלצות אופרטיביות -קב"ט הכפר
 .0.0פירוט פריסת מצלמות במעגל הפנימי והחיצוני – קב"ט הכפר.
 .0.9בניית מוקד ושדרוג המערכת הקיימת.
 .0.1התייחסות חופשית וסיכום מ"מ יו"ר הועדה.
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 .3פעילות משמר הכפר – מפקדת בסיס מתנדבים:
 .0.6הבסיס מונה סה"כ  24מתנדבים כאשר מתוכם  65פרשים
 .0.5שדרוג השדרה הפיקודית של יחידת משמר הכפר הכוללת ראשי צוותים,
סק"מ מבצעי (דני קרסו) ומינוי מפקד חדש ליחידה (ממתין לאישור מטה
ארצי).
 .0.0במסגרת תפקידי עליי לדאוג ל 0אישורי בריאות ,אישורי רכב וכלי נשק
פרטיים לפעילות ,מטווחים ,הדרכות והכשרות ,הפעלת המתנדבים באחוזי
תפעול גבוהים ,ציוד ואביזרים וכמובן הפעלה עפ"י הנהלים והחוק.
הטיפול במתנדב הינו באופן פרטני ויחידתי.
 .0.0אחוזי תפעול המתנדבים עומדים בממוצע בין  24%ל  20%אחוזי הפעלה.
 .0.9פעילות יזומה0
 .0.9.6ב 5.40-התקיים מבצע מניעת פשיעה ,בהשתתפות  66מתנדבים
ובוצעה סגירה של כפר שמריהו ורשפון באמצעות מחסומים,
נתפסו סמים במחסום המעפילים.
 .0.9.5ב 56.40-בוצע תרגיל חבירה מול פיקוד העורף  +התמודדות
באירוע פח"ע בכפר  ,השתתפו כ 60-מתנדבים בפיקודו של קצין
המתנדבים בתחנה.
 .0.9.0ב 55.40-מבצע סגירה של כפר שמריהו ורשפון בהשתתפות 62
מתנדבים ,נתפסו  5שב"חים (מסמכים מזויפים).
 .0.9.0ב 60.42-מבצע פשיעה כולל סגירה של כפר שמריהו בהשתתפות
 64מתנדבים.
 .0.9.9ב 51.42-מטווח למתנדבי הכפר בהשתתפות  04איש.
 .0.9.1ב 5.49-מטווח נוסף למתנדבי הכפר בהשתתפות  04איש.
 .0.9.0ב 62.49-ערב הוקרה שנתי למתנדבי כפר שמריהו-רשפון.
 .0.9.2ב 6.64-חלוקת תעודות הוקרה ודרגות תחנתי ל 9-מתנדבים.
 .0.9.9ב 50.64-מבצע פשיעה תחנתי השתתפות של  60מתנדבים.
 .0.9.64ב 60.66-מבצע פשיעה בהשתתפות  61מתנדבים.
 .5נתוני פשיעה – מש"ק קהילתי ,ברוך סולומון:
התפרצויות לדירה0
מרץ-
•  -0.0התפרצות לבית וגניבת רכב.
•  -9.0התפרצות לבית וגניבת שתי
טבעות.
אפריל-
•  -61.0התפרצות לבית -לא נגנב דבר.
אוקטובר-
•  -59.64התפרצות לבית גניבת תכשיטים ,מחשב נייד ואייפד.
נובמבר-
 -62.66התפרצות לעסק במתחם טפרסון.
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דצמבר-
 -69.65התפרצות לבית גניבת חנוכייה וכלי כסף.
סה"כ לדירות לפי שנים:
55 - 5465
2 - 5460
9 - 5460
 .1המלצות אופרטיביות – קב"ט המועצה:
 .1.6תפיסת הביטחון בכפר הינה על בסיס מעגלי האבטחה (מעגל חיצוני -מ"י,
מעגל "שערי הכפר" -חב' אבטחה ,מעגל פנימי -בתי התושבים).
 .1.5במסגרת מדיניות ההרתעה והמניעה לחיזוק תחושת הביטחון ,יבוצעו
הדברים הבאים0
 .1.5.6סיורים מוגברים של השוטר והקב"ט לאיתור חשודים כולל
בקרה על אתרי בנייה ועבודה בצמוד לרכז המודיעין של משטרת
גלילות.
 .1.5.5הגברת מודעות התושבים למיגון בתיהם ודיווח לביטחון על
חריגים/חשודים בנוף.
 .1.5.0הפעלת יחידת הבילוש/מודיעין של התחנה בפעילות סמויה
וגלויה.
 .1.5.0המשך ריכוז מאמץ מבצעי (בדיקות עובדים וסיורים יזומים)
במתחם כביש .54
 .1.5.9הפעלת מערך המתנדבים במשימות ממוקדות ,במרחב כפר
שמריהו -רשפון ,אחת לחודש עפ"י הנחיות תחנת גלילות.
 .7פריסת מצלמות אבטחה בכפר:
 .0.6מצלמות בכפר –  51מצלמות המשולבות במרחבים ציבוריים במעגל
ההיקפי של הכפר.
 .0.5בית וייל –  60מצלמות ( 6פנימית).
 .0.0אשכול גנים –  60מצלמות ( 0חיצוניות).
 .0.0בית הספר –  55מצלמות חדשות במעגל הפנימי וההיקפי.
 60מצלמות במעגל הפנימי של בית הספר.
 .0.9ימ"ח יחידת החילוץ –  9מצלמות.
 .0.1צפייה במערך המצלמות תתבצע באמצעות המוקד/משרד השיטור
הקהילתי ע"י התקנת תוכנות מתאימות.
 .0.0המוקד מאויש על ידי בת שירות לאומי במשך היום ובשעות אחר
הצהרים (בין השעות  )60044-56044על ידי אחראית מוקד.
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 .2פרויקט הקמת מוקד ביטחון ומצלמות : LPR
 .2.6מחלקת ההנדסה מרכזת תקציבית (תכנון תב"ר) והנדסית את נושא הקמת
המוקד קבוע/זמני ,תתקיים פגישת עבודה בין המהנדס ליועץ מטעם חברת
"טנדו" במגמה להתקדם באופן מהותי בפרויקטים.
 .2.5שילוב מערך המצלמות באופן הדרגתי מאלחוטי לקווי (סיבים אופטיים)
בהתאם להתקדמות עבודות התשתית בכפר.
 .2.0התקנת מערכת מצלמות  –LPRקבלת החלטה בנושא בשיתוף מהנדס
המועצה.
 .2.0המשך ביצוע תיקונים ושדרוגים בתשתית המצלמות הקיימת (הוספת
אנטנות לשיפור איכות הצפייה) עפ"י הנחיות היועץ בשיתוף ובתיאום
מחלקת הנדסה.
 .9סיכום והתייחסויות:
 .9.6חברי הועדה מאחלים הצלחה לאלינור מילשטיין (הציגה את עצמה בפני
הפורום) במסגרת תפקידה כאחראית המוקד היישובי והתבקשה לפגוש
ולתדרך את סייר הלילה במהלך המשמרת.
 .9.5ספי טפרסון מבקש לבדוק אפשרות שהמצלמות הממוקמות בכניסה
לרחוב השקד אכן יזהו מספרי כלי רכב הנכנסים והיוצאים מהרחוב וזאת
באמצעות הוספת תאורה בכניסה לרחוב.
 .9.0ראש המועצה קובע כי האחריות הכוללת לתשתיות האבטחה היא על
הקב"ט .עליו לפעול בשיתוף המהנדס ומנהל האחזקה ליצירת תשתית
פיזית ,טכנית ואנושית מיטבית.
 .64ממלא מקום ראש הועדה מודה לכלל המשתתפים ,ומציין בהערכה רבה את
הפעילות של מפקד בסיס המתנדבים ,המש"ק הקהילתי רס"ב ברוך סלומון ,
רס"ר ליה צאלק ,וקב"ט המועצה.

סרג' קורשיא – מ"מ יו"ר
וועדת ביטחון
המועצה המקומית
כפר שמריהו

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