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יתוגברו הסיורים כולל נוכחות הקב"ט. בוצע  –היערכות לחופשת הפסח  .1.0
שלחה הביטחון האישי באמצעות איגרת שנ ריענון מודעות התושבים לסוגיית

 .ע"י ראש המועצה

 .מתבצע פיקוח קפדני על אבטחת מוסדות חינוך בכפר .1.9

 הפעלת מצלמות לצרכי ביטחון. דבריוצבו שלטי התראה במקומות רגישים ב .1.1

ותפעולית יזומה של כלל מערכות האזעקה במבני בוצעה בדיקה טכנית  .1.0
 .99המועצה וחיבורם למוקד 

 הצגת החלופות –קט המצלמות בכפר פרוי .7

קט על ציר הזמן, בראשי פרקים את מהות/תהליך הפרויהציג   –דרור אלוני  .0.6
פגישות עבודה עם הגורמים המקצועיים מתחום הסלולר. לאחרונה התקיים 

אורנג' שקבע באופן חד ערכי שאופציית  מפגש עם סמנכ"ל בכיר בחברת
תומך  לרי אינה רלוונטית לשנים הקרובות.ולהנתונים ע"י פתרון ס העברת

בחלופה ב' ויסייע בהשענות על תשתיות קיימות, כמו גגות במרכז 
המסחרי/מבנים ציבוריים. מבקש לסכם את התפיסה החדשה ולעגן את 

 הדברים בחוזה מול החברה המבצעת.

  –וט ( -שי )מטרהשלום אבי .0.2

יקט והציג את הבעיות והפתרונות מבחינה הנדסית ני הפרוייאפמסקר את 
 חלופות הקיימות בתקשורת אלחוטית.  כולל הצגת

 
  -יקט  ערן שקד, מנהל הפרו .0.2

במסגרת הפיילוט הוכח באופן חד משמעי שאין אפשרות לנתב את  .0.2.6
ת שביצעה לרית. על רקע סקר היתכנוולתשדורת ס  התמונה באמצעות

 החברה, להלן שני החלופות     האלחוטיות :

( ליצירת " קשר  66 –מ' , כמות  2-62התקנת עמודים גבוהים )  .0.2.6.6
)המצלמה( למוקד הביטחון. חלופה זו  עין" בין נקודת הקצה

מגברים...( ומצריכה , דורשת פחות ציוד קצה )ראוטרים, אנטנות
 אישורים הנדסיים.

)מרכז מסחרי( רי עמודי תאורה, גגותשימוש במשאבים קיימים, ק .0.2.6.2
חלופה זו מצריכה יותר ציוד קצה )לא  –המים  , מבני ציבור ומגדל

 1 –מ' , כמות  2-9עמודים )  ( ושילוב שלפוגע באמינות השידור
 עמודים ( .

תועבר קב"ט, נציג ההנדסה ואגודת המים )יתבצע מיפוי נוסף בשיתוף ה .0.2.2
י עלויות ציוד הקצה כולל עמודים בשת .צעת מחיר מעודכנת(ה

 26אתרים,  64' )אובים למסגרת תקציב הפרויקט "שלב קר ,החלופות
 (מצלמות
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