המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון
 24ספטמבר2020 ,

סיכום ועדת ביטחון 24.09.2020
משתתפים :ראש המועצה המקומית כפר שמריהו ,סרג' קורשיא
קב"ט המועצה ,דור בן דוד
מפקד יחידת החילוץ ,שי רז
מפקד יח' משמר שכונה " ,"301יאיר הורוביץ
מר דן אלכסנדרוביץ'
מר עמירם אליאסף
מר דני אבימאיר
נעדרו:

מפקד משמר הכפר " ,"605דניאל קרסו
מר סיוון אבינרי

ראש המועצה:
הצגת הקב"ט החדש בכפר ,מר דור בן דוד ,שקיבל על עצמו את כל תחומי האחריות החל בביטחון השוטף
וכלה בתחום החירום.
קב"ט המועצה:
דור בן דוד ,בן  29ממושב מעונה בצפון .שירות צבאי כלוחם במג"ב ובשלב מאוחר יותר מעבר לצה"ל,
יציאה לקורס קצינים עד תפקיד מ"פ בפיקוד העורף .בסבב הקורונה האחרון ניהל את מערך הסיוע
האזרחי של מחוז צפון .באזרחות ניהול צוות אבטחה של בית חולים בצפון ומאוחר יותר מאבטח צמוד של
שרת השיכון .בוגר תואר בקרימינולוגיה .רקע בניהול חמ"ל חירום ופיקוד על צוותים בשטח .מאז הגיע
למועצה ,נגע בתחום החירום -עדכון תיקי מכלולים ,הכנה לביקורת פיקוד העורף ועוד כמו גם בנושאים
נוספים בתחום הביטחון השוטף בכפר שמריהו.
ראש המועצה נתן התייחסות לגבי תחנת גלילות של משטרת ישראל .לפני מספר שבועות נכנס לתפקידו
מפקד תחנה חדש בשם ארז קעטבי .במהלך התקופה האחרונה נוצר עמו קשר טוב ובסיס ליחסי שיתוף
פעולה עם התחנה.
קב"ט המועצה דור בן דוד-
לגבי שינויים בנהלי קורונה בהתייחס להידוק הסגר הקרוב לקראת כיפור וחג הסוכות -טרם התקבלו
הנחיות ממשטרת ישראל ככל שיהיו -יעודכנו גם בעלי התפקידים הרלוונטיים וגם ציבור תושבי הכפר.
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לגבי אירועים מיוחדים ,אתמול בשעות הערב התקיימה הפגנה מול ביתו של אחד ממנהלי קבוצת כדורגל
מוכרת .קב"ט המועצה יחד עם סייר הלילה הגיעו מידית למקום תוך קשר רציף עם תחנת גלילות .לאחר
מספר דקות היגעה ניידת יס"מ ורכב סמוי נוסף .המענה היה זריז ויעיל ולכן גם ההפגנה התפזרה במהרה.
בנוסף לאירוע אמש ,הוצגו אירועי התפרצות לבתים בכפר שמריהו במהלך שלושת החודשים האחרונים.
סה"כ שלושה אירועי התפרצות:


התפרצות במהלך הלילה לבית שנמצא בקו הרכבת עם גישה לדרכי העפר המובילות
לפרדסים ולכביש  -20נגנבו תכשיטים וכסף.



פריצה בצהרי היום לבית בשיפוץ ברחוב קרן היסוד וגניבת כספת באמצעות דיסק חיתוך.



פריצה בצהרי היום לבית ברחוב הנרקיסים בזמן שאחת מבנות הבית נכחה בו .הפורצים
השליכו עליה חפצים עד שהסתגרה בחדרה ואז ניצלו את ההזדמנות לברוח.

 בכל שלושת המקרים ,עבדו קב"ט המועצה ורכז המודיעין יחד על איסוף נתונים ממערכות ה
 LPRלאיתור רכבים חריגים .הנתונים שנמצאו הועברו לתחנת גלילות לבדיקה.

משמר הכפר " -"605כרגע מתנדבים ביחידה כ  37אנשים .עד כה יש שיתוף פעולה מלא מצד תחנת
גלילות ומקווים ששיתוף הפעולה הזה ימשיך גם בשנים הבאות .לגבי פעילות היחידה ,כרגע אין פעילות
יזומה עם מספר גדול של מתנדבים על מנת למנוע הדבקה של קורונה אך לפחות פעמיים בשבוע יש צוות
קטן מתחלף שמבצע סיורים בכפר .לאחר הסגר הצפוי תתקיים פעילות רחבה של מספר מתנדבים לטובת
חסימות בכפר לאיתור מבקרים ורכבים חשודים.
יאיר הורוביץ מפקד יחידה " -"301מנסה לגייס מתנדבים נוספים מהכפר אך אין כל כך היענות מצד
התושבים .בהתייחס לאירועים החריגים ,מציע שיעבור עדכון בקבוצת הוואטסאפ של חברי ועדת הביטחון
לגבי פרטי האירוע ותוצאותיו על מנת להפיק לקחים לפעמים הבאות.
קב"ט המועצה ,דור בן דוד -התייחסות לגבי מערכות השליטה והבקרה בכפר .עד עכשיו נראה כי הייתה
אשליה שהכפר מרושת במצלמות ושכל נקודה מצולמת ונבדקת אך אלה הם לא פני הדברים .ישנן
מצלמות רבות שאינן תקינות וזאת בנוסף למקומות שבהן אין מצלמות בכלל וגם לא היו מעולם .בימים
הקרובים יתוקנו כל המצלמות התקולות לאחר סיור שנערך יחד עם חברת האבטחה אשר אחראית על
תחזוקת המצלמות .בנוסף ,לאחר שייבחר בחודש הקרוב זכיין חדש למערכות המצלמות ,קב"ט המועצה
יחד עם יועץ האבטחה החיצוני של המועצה יבנו תוכנית מסודרת לשיפור והרחבת פריסת המצלמות
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בכפר .אחת הנקודות החשובות ביותר שתטופל היא הוספת מצלמות  LPRברחוב השדות וברחוב
השקד/הורדים.
מר עמירם אליאסף :ממליץ להתקין מצלמות וידיאו משולבות קורא לוחית רישוי במקום השקעה גדולה
בעלויות של מצלמות  LPRשעושות תפקיד אחד בלבד .לדבריו זוהי הצעה שעלתה כבר מספר פעמים
בוועדות הקודמות אך טרם בוצעו .עוד הוסיף והסביר כי מצלמה ברחוב השדות חשובה יותר מרחוב
השקד/הורדים מאחר וכמות התנועה הנכנסת לכפר דרך השדות גדולה פי כמה מזו שנכנסת לרחוב
השקד/הורדים .שמח לשמוע שמתוכנן שינוי ושיפור במערך המצלמות בכפר .לגבי רחוב האילנות מציע
השחלת סיב אופטי בכדי להתקין שם מצלמות.
קב"ט המועצה דור בן דוד :ישנם שיקולים כלכליים בנוגע להשחלת סיבים אופטיים שאין לו הסמכות
לקבל החלטות בעניינם .ידאג לייצר תמונת מצב קיימת עדכנית ולהציף את הצרכים הנדרשים בכדי לשפר
את המערכת ולהביא אותה לרמה מיטבית.
ראש המועצה ,סרג' קורשיא :מבקש מקב"ט המועצה ,לאחר סיום תיקון הקיים ,לבנות תוכנית שיפור
מערך המצלמות שתכלול גם השחלת סיבים אופטיים.
קב"ט המועצה דור בן דוד :לגבי ביטחון שוטף בכפר ,נוספו לסייר הלילה נקודות מפתח בסיור על מנת
לכסות שטח רחב יותר במהלך הלילה .במהלך יום כיפור לא יהיו שירותי אבטחה בכפר שמריהו.
ההישענות במענה לאירועים חריגים תהיה על בסיס מתנדבי יחידה  605ו 301 -במידת הצורך .הנושא
ייסגר ישירות דרך הקב"ט מול דני קרסו מפקד יחידה .605
ראש המועצה ,סרג' קורשיא -במהלך השבת האחרונה התקיים אירוע חילוץ על ידי מתנדבי יחידת החילוץ
של הכפר באזור תע"ש -מטיילת ששברה את רגלה ונזקקה לחילוץ ולטיפול רפואי .הבעייתיות במקרים
מסוג זה היא שהיחידה מקפיצה את עצמה ללא כל מעטפת חוקית או גורם מוסדר שלוקח אחריות או מנחה
את היחידה בפעולות חילוץ ולאור זאת ,המועצה חשופה לתביעות משפטיות .אי לכך ,כרגע על היחידה
לפעול אך ורק בתחומי המועצה עד אשר יוסדר הנושא החוקי והמשפטי מול משטרת ישראל או גורם אחר
אשר ייקח חסות על היחידה מבחינת הפעלת היחידה והביטוחים הנדרשים על מנת שתהיה מכוסה ומוגנת
מההיבטים המשפטיים.

קרן היסוד  18כפר שמריהו  * 46910טל'  * 09-9506699נייד serge@kfar.org.il * 054-6388866

www.kfar-shemaryahu.muni.il

המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון

סיכום ראש המועצה:
לגבי יום כיפור -למשטרה יהיו המון אירועים בגזרת התחנה לטפל בהם ולא בהכרח תינתן העדיפות
לטיפול באירועים בכפר או יכולת לתת מענה הולם לאירועים .על כן ,מבקש לוודא שקיים צוות כוננות
שייתן מענה לאירועים בכפר.
לגבי מתווה הסגר -מבקש לקיים סיורים של המתנדבים בכדי לייצר שגרת סיורים שוטפת לאורך זמן ולא
פעילויות בודדות אקראיות.
לגבי עדכון ותחקיר לאחר קרות אירועים חריגים -מחזק את עמדתו של יאיר ומבקש לקיים תחקירים
ברמת היחידה ,קרוב ככל הניתן לקורות האירוע ,הוועדה עוסקת במקרו ולא במיקרו ,יועבר לחברי
הוועדה תמצית תוצאות התחקיר .
לגבי מערכת המצלמות -מקבל את ההערות של עמירם .בחודשים הקרובים יחל טיפול מעמיק בנושא
לטובת שיפור המערך.
לגבי תחום החירום -תוכננה ביקורת ב  30/09מטעם פיקוד העורך על כל תחום החירום .לאור המצב
הביקורת נדחתה עד להודעה חדשה .קב"ט המועצה אמון על התחום ומטפל בו כבר תקופה ארוכה בצורה
מעמיקה .מודה על השתתפות כלל החברים בוועדה.
בברכת שנה טובה ובריאות איתנה,
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