המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון
 04יוני 1460
כ"ב בתמוז תשע"ג
לכב'
_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,
הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מיום  62יוני 6102
 .0הועדה קיימה דיון ביום ד' ה 11 -ליוני בשעה  69:44במועדון ריכטר.
 .6השתתפו:


עמירם אליאסף -יו"ר הוועדה



דרור אלוני – חבר וראש המועצה



אייל זילברסון – חבר



סיוון אבנרי – חבר



ספי טפרסון  -חבר



סרג' קורשיא  -חבר



יוסי גיארון  -חבר



אמיר גולעד – חבר



שלום אבישי – יועץ לפרויקט המצלמות



אריק נגר – מנהל פרויקט המצלמות G4S



ברוך סולומון – מש"ק כפ"ש ורשפון



יגאל רדה  -קב"ט המועצה

 .2מטרות הדיון:


סיכום חצי שנתי -יוני .1460



חברת האבטחה – עדכוני פעילות



היערכות לפתיחת קריית החינוך (אשכול גנים +בית ספר)



הצגת נתוני פשיעה ופעילות משמר הכפר



פרויקט מצלמות  -עדכון סטאטוס
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 .4הצגת נתוני הקב"ט
 4.0חברת אבטחה:







הדרכה ובקרה על פעילות חברת האבטחה
ביקורות מפקח יום ולילה
קיום כנס מאבטחים רבעוני לצורכי הדרכה והצגת תקלות אופייניות
שימת דגש על בולטות /נראות כגורם מרתיע
בקרה/צפייה על המאבטחים בשערים באמצעות מער' המצלמות .המאבטחים יבצעו
רישום רכב נכנס/יוצא מהשעה  16:04והחל מהשעה  10:44יבצעו תשאול שיעלה בהדרגה
לתוך השעות המאוחרות ,כמו כן הסייר מבצע סיורים מתוכננים ומבוקרים במרחב הכפר.
בקרה יומית על מאבטחי מוסדות חינוך.

 .4.6מוסדות חינוך/קריית חינוך:








בבית הספר ובגני הילדים פועלים על פי תכנית עבודה מונחית ומפוקחת ע"י הקב"ט.
בוצעו הדרכות ותרגילים באחריות רכז הביטחון הבית ספרי.
בית הספר תורגל ( )17.49לאיום יחוס נפילת טילים במסגרת תרגיל לאומי "נק' מפנה ."7
הדרכה לתלמידים וסגל המורים -פקע"ר.
קריית החינוך – מורכבת מ 1 -גני ילדים ( 0פרטיים) ,מרכז העצמה ובית הספר .הוצגה
בפני הפורום תפיסת האבטחה של קריית החינוך (מעגלי אבטחה המשתנים בהתאם
לשעות הפעילות) ע"ס ניתוח דפאו"ת היריב 0 .שומרים פעילים (כניסה ראשית ,כניסה
משנית וצופה סורק ,כניסה צפונית לאשכול הגנים) ,בנוסף סייר לילה.
הקב"ט יבנה פק"מ אבטחה לקריה אשר יועבר לאישור תחנת גלילות.

 .5הצגת נתוני המש"ק הקהילתי -
 .5.0משמר הכפר :


צוותי המתנדבים פועלים בהיקף של כ 04% -מהווה עתודה בהפעלה בחירום וחיזוק מערך
יח' החילוץ ומכלולי שע"ח.



אירוע הטריאתלון (- )66.49השתתפו  0מתנדבים וזוג פרשים כולל סדרנים ושוטרים
לאבטחת האירוע.



בוצעו  0מבצעים בהיקף מתנדבים גדול בכפ"ש וברשפון (בפעילות גלויה וסמויה).



לתפעול מערך המתנדבים (הכשרות ,קידום ,ציוד ,פעילות/שיבוצים ,מטווחים )...אישר
מפקד התחנה מפקדת בסיס ,רס"ר לאה צאלק .תתבצע היכרות ראשונית של ראשי
הצוותים מול מ .בסיס .מינוי זה יאפשר פעילות המש"ק בהיקף גדול יותר ברמת השטח
בכפ"ש וברשפון.



בוצעה הכשרה בנושא התנהגות מבצעית וקרב מגע ל 64-מתנדבים ,נשלחו  0מתנדבים
חדשים להכשרה בסיסית.
יעדים :



שימור ,גיוס ,הכשרה ושיבוץ/תפעול מתנדבים (מ"י) – מבס"ית חדשה



קיום מבצע חודשי של צוותים במעגל הרחוק והקרוב בכפר שמריהו וברשפון עפ"י
מדיניות מפקד התחנה (בתאריך  10.41בוצע תרגיל מסוג זה ברשפון וכפ"ש).



נבדקת האפשרות ביוזמת המש"ק להפעלת רכבים פרטיים לצרכי פעילות מתנדבים
באישור מ"י.



הגברת פעילות המשטרה בשיתוף מתנדבים וקב"ט הרשות לעונת הקיץ בשימת דגש
לחודשים יולי אוגוסט ,למניעת ונדליזם ,שתיית אלכוהול ,מניעת רעש ( ...בעיקר סופ"ש).



יתבצע ריכוז מאמץ של תחנת גלילות לפעילות יזומה בתחום המודיעין למניעת
התפרצויות בכפ"ש וברשפון ,כולל הפעלת המתנדבים.
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 5.6נתוני פעילות עבריינות רכוש




התפרצות לדירה:
 0 -1460התפרצויות.
 14- 1461התפרצויות.
בחודש ינואר נעצרו  1שבח"ים.

 .2המלצות אופרטיביות – קב"ט הרשות:


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



במסגרת מדיניות ההרתעה והמניעה לחיזוק תחושת הביטחון  ,יבוצעו הדברים הבאים:
 oסיורים מוגברים של השוטר והקב"ט לאיתור חשודים כולל בקרה על אתרי בנייה
ועבודה בצמוד לרכז המודיעין של משטרת גלילות.
 oמשמר הכפר יופעל בשגרה ובשימת דגש בחודשי יולי-אוגוסט.
 oבמערך המצלמות הפעילות בכפר שולבו במרחבים הציבוריים מצלמות דמה הן
במעגל החיצוני והן במעגל הפנימי.
 oהגברת מודעות התושבים למיגון בתיהם ודיווח לביטחון על חריגים/חשודים בנוף.

 .7פרויקט המצלמות בכפר
 .7.6הסתיים שלב של התקנת המצלמות ואנטנות השידור במעגל ההיקפי.
 .7.1המערכת מופעלת בשלב ההרצה (לפני מסירה).
 .7.0בחודש האחרון המצלמות מעבירות תשדורת/תמונות באופן יציב וללא ניתוקים.
 .7.0בתהליך בדיקת אחזור צילומים המערכת נתקעת לסירוגין ,דבר המוביל למצב של חוסר
מבצעיות של מערך המצלמות.
 .7.9מנהל הפרויקט מטעם חברת  G4Sויועץ הפרויקט מ"מטרווט" בוחנים אפשרות להתקנת
מערכת הפעלה חדשה מסוג "מילסטון" .במגמה לשפר את אפשרויות האחזור בצורה
שתאפשר אמינות ונוחות תפעולית ושתאפשר הוספת מצלמות לא מסוג "מובוטיקס".
 .7.1מצלמות ללא יכולת אחזור ודאי אינן מבצעיות ולא תתבצע מסירה במצב כזה.
 .7.7פיילוט מערכת בקרת כניסת רכבים L.P.R


יבוצע פיילוט במהלך יולי  1460להתקנת המערכת בכניסה לכפר (רח' הזורע).



יעוד המערכת לנהל בקרה על כלי הרכב הנכנסים לכפר ותאפשר איתור רכבים גנובים
או חשודים על סמך ממשק למאגר הנתונים של משטרת ישראל.



המערכת תאפשר פתיחת המחסום באופן אוט' לכלי רכב מורשים בלבד.



המע' תאפשר זיהוי ודאי של חזית הרכב ומספרו.
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 .0התייחסות משתתפים:
 .0.6שלום אבישי ,יועץ לפרויקט המצלמות חברת "מטראווט":
בתאריך ה 10.1-התקיימה פ"ע בהשתתפות הגורמים המקצועיים מחברת טכנולוגיות
.G4S
סוכם שעל רקע אי נוחות תפעולית של מע' ההפעלה של "מובוטיקס" החברה תתקין מע'
הפעלה מסוג "מיילסטון" ,המערכת הותקנה והופעלה -בהצלחה על  9מצלמות כהדגמה.
לדברי מנהל התפעול ,מיכה מהמחלקה הטכנית ,החברה תפעל להחלפת מע' ההפעלה ללא
עלות.
לאחר התקנת המע' תבוצע בדיקת קבלה על בסיס המפרט הטכני והמאפיינים שהוגדרו
כולל סוגיית ההקלטה המקומית.
 .2.6אריק נגר ,מנהל הפרויקט מטעם : G4S
מע' ההפעלה הנוכחית לא נוחה מבחינה תפעולית .מע' חלופית מסוג "מיילסטון" תותקן
במהלך השבועיים הקרובים כולל שרת (ל 0-תחנות עבודה) ,כמו כן יעביר הצעת מחיר
עבור שרת גיבוי למערכת .במהלך חודש יולי תותקן מצלמת  L.P.Rברחוב הזורע .החברה
מקפידה לעבוד עפ"י המפרט הטכני.
 .2.2אמיר גולעד ,חבר:
מבקש לקבל מהיועץ המקצועי (בטרם מתן אישור מסירה) את רשימת בדיקת הקבלה,
והתייחסותו לסוגיית ההקלטה המקומית לצורך קבלת החלטה בנושא.
ממליץ על התקנת שרת גיבוי למערכת החדשה.
 .2.4ספי טפרסון ,חבר:
הציג את הדילמה האם נבחנה כדאיות ההשקעה בתשתיות (סיבים אופטיים) בתחילת
הפרויקט ,ייתכן והיה מוביל לחיסכון מהותי בפרויקט  -העניין נבדק בזמנו והתברר
שאינו כלכלי.
 .2.5סיכום יו"ר ועדת ביטחון:
יועץ הפרויקט מ"מטראווט" יעקוב מול חברת  G4Sאחר ביצוע הדרישות של המפרט
הטכני ויעביר דיווח לפורום כולל בדיקת סוגיית הקלטה מקומית והצגת המשמעויות.
הועדה תומכת בהחלפת מע' ההפעלה מ"מובוטיקס" לסוג "מיילסטון" ואספקת שרת
גיבוי נוסף.
הקב"ט יפעל לבניית מוקד תפעולי לצפייה במצלמות על בסיס מתנדבים – יבוצע עד ינואר
.1460
מודה לכלל הפורום ומביע הערכה למש"ק הקהילתי ולקב"ט הכפר.

עמירם אליאסף – יו"ר
וועדת ביטחון
המועצה המקומית
כפר שמריהו

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