המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון
 49באפריל 2462
י"ג בניסן תשע"ב

לכב'
_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר שמריהו –
סיכום דיון מיום  1באפריל 2112
 .6הועדה קיימה דיון ביום  6באפריל בשעה  69:44במועדון רכטר.
 .2השתתפו:
 .2.6סיוון אבנרי – חבר
 .2.2אייל זילברסון  -חבר
 .2.2אמיר גולעד – חבר
 .2.0דרור אלוני – חבר וראש המועצה.
 .2.9רס"ב ברוך סולומון -מש"ק כפ"ש ורשפון
 .2.1סרג' קורשיא – חבר וסגן יו"ר הוועדה
 .2.0עמירם אליאסף – יו"ר הוועדה.
 .2.2יגאל רדה  -קב"ט המועצה.
 .2אורחים:
 .2.6ערן שקד – מנהל פרויקט מצלמות חב' .G4S
 .2.2שלום אבישי – יועץ מטעם חברת " מטרה-וט" הנדסה.
 .0חסרו:
 .0.6אסף טפרסון-חבר
 .0.2יוסי גיארון-חבר
 .0.2אלעד חפץ – חבר
 .0.0שי רז -חבר
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 .9מטרות הדיון:
 .9.6עדכונים שוטפים.
 .9.2הצגת נתוני פשיעה.
 .9.2פרויקט מצלמות  -הצגת החלופות ובחירת החלופה הנבחרת.
 .9.0שונות
 .1הקב"ט – יגאל רדה:
 .1.6פעילות משמר הכפר:
 .1.6.6אירוע צעדת הבנים ב 20.2-אובטח באמצעות  61מתנדבים.
 .1.6.2נפעל לשימור מצבת המתנדבים ,מתוכננת יציאת  04מתנדבים
למטווחים.
 .1.6.2למשמר הכפר יוקצו  0מכשירי מירס (כולל לסיור) לצורכי שליטה.
 .1.6.0היערכות לאירועי :
 .1.6.0.6יום הזיכרון (  2מתנדבים )
 .1.6.0.2יום העצמאות (  24מתנדבים )
 .1.6.0.2טריאתלון (  1מתנדבים )
 .1.2נתוני פשיעה (התפרצויות ,גניבת רכב ,שבחי"ם).
חודש

התפרצויות לבתים

שעת פעילות

גניבת רכב

ינואר 2462

(6האורנים)
(6החורש)
(6קרן היסוד)
(6דרך השדות)

ערב
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4

פבר' 2462

ללא אירועים

מרץ 2462

(6האילנות)
(6קרן היסוד)

4
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ערב

4

 .1.2.6נעצרו  9שבחי"ם ( תיעוד מזוייף ) מתחילת השנה.
 .1.2.2מתבצעת פעילות יזומה בביקור באתרי בנייה ובתיאום עם מש"ק הכפר.
 .1.2.2נתוני הפשיעה ומשמעויות הוצגו ע"י מש"ק הכפר ,רס"ב ברוך סולומון.
 .1.2חברת אבטחה – התקיים מכרז .אפעל להוציא מהכוח לפועל את כל
הפרמטרים המופיעים בהסכם מול חברת האבטחה .תופעל מדיניות עקבית
של ביצוע בקרה מתוכננת ופתע למאבטחים.
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 .1.0היערכות לחופשת הפסח – יתוגברו הסיורים כולל נוכחות הקב"ט .בוצע
ריענון מודעות התושבים לסוגיית הביטחון האישי באמצעות איגרת שנשלחה
ע"י ראש המועצה.
 .1.9מתבצע פיקוח קפדני על אבטחת מוסדות חינוך בכפר.
 .1.1יוצבו שלטי התראה במקומות רגישים בדבר הפעלת מצלמות לצרכי ביטחון.
 .1.0בוצעה בדיקה טכנית ותפעולית יזומה של כלל מערכות האזעקה במבני
המועצה וחיבורם למוקד .99
 .7פרויקט המצלמות בכפר – הצגת החלופות
 .0.6דרור אלוני – הציג בראשי פרקים את מהות/תהליך הפרויקט על ציר הזמן,
פגישות עבודה עם הגורמים המקצועיים מתחום הסלולר .לאחרונה התקיים
מפגש עם סמנכ"ל בכיר בחברת אורנג' שקבע באופן חד ערכי שאופציית
העברת הנתונים ע"י פתרון סלולרי אינה רלוונטית לשנים הקרובות .תומך
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.
 .0.2שלום אבישי (מטרה-וט ) –
סקר את מאפייני הפרויקט והציג את הבעיות והפתרונות מבחינה הנדסית
כולל הצגת חלופות הקיימות בתקשורת אלחוטית.
 .0.2ערן שקד ,מנהל הפרויקט -
 .0.2.6במסגרת הפיילוט הוכח באופן חד משמעי שאין אפשרות לנתב את
התמונה באמצעות תשדורת סלולרית .על רקע סקר היתכנות שביצעה
החברה ,להלן שני החלופות האלחוטיות :
 .0.2.6.6התקנת עמודים גבוהים (  2-62מ'  ,כמות –  ) 66ליצירת " קשר
עין" בין נקודת הקצה (המצלמה) למוקד הביטחון .חלופה זו
דורשת פחות ציוד קצה (ראוטרים ,אנטנות ,מגברים )...ומצריכה
אישורים הנדסיים.
 .0.2.6.2שימוש במשאבים קיימים ,קרי עמודי תאורה ,גגות(מרכז מסחרי)
 ,מבני ציבור ומגדל המים – חלופה זו מצריכה יותר ציוד קצה (לא
פוגע באמינות השידור) ושילוב של עמודים (  2-9מ'  ,כמות – 1
עמודים ) .
 .0.2.2יתבצע מיפוי נוסף בשיתוף הקב"ט ,נציג ההנדסה ואגודת המים (תועבר
הצעת מחיר מעודכנת) .עלויות ציוד הקצה כולל עמודים בשתי
החלופות ,קרובים למסגרת תקציב הפרויקט "שלב א' ( 64אתרים26 ,
מצלמות)
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 .2סיכום ראש הוועדה – עמירם אליאסף :
 .2.6מברך את יגאל על כניסתו לתפקיד ומאחל הצלחה בדרכו.
 .2.2הוועדה מקבלת את ההמלצה על בחירה בחלופה ב' ובמעבר לתפיסה של
תשדורת אלחוטית.
 .2.2חברה המבצעת תקיים פ.ע ( אחרי החג ) עם הקב"ט ,ההנדסה ומשרד
"מטרה-וט" ותציב לו"ז מוגדר להמשך ביצוע העבודה תוך שילוב ושימוש
בתשתיות קיימות.
 .2.0מבקש להודות לחברי הוועדה ולמוזמנים על השתתפותם ולאחל ברכת חג
אביב שמח
בברכה,

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 נימרוד דניאל – מת"ח גלילות
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