המועצה המקומית כפר-שמריהו
מחלקת ביטחון
 30אוקטובר2019 ,
א חשוון ,תש"פ
לכב'_________________
(רשימת תפוצה)
שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר-שמריהו –
סיכום ישיבה תקופתית
 .1הועדה קיימה דיון ביום ד' ה 30.10.2019 -בשעה  19:00בחדר דיונים רכטר.
 .2השתתפו:
 .2.1סרג' קורשיא – יו"ר ועדת ביטחון
 .2.2דני אבימאיר – חבר
 .2.3דני אלכסנדרוביץ – חבר
 .2.4סיון אבנרי – חבר
 .2.5תום יפה – אחראי מוקד
 .2.6דני קרסו – מפקד משמר כפ"ש-רשפון
 .2.2שאדי טאפש – מש"ק קהילתי כפר שמריהו
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 .3הצגת נתוני פשיעה והשוואה לשנה שעברה – מש"ק קהילתי:
 .3.1פריצות במהלך שנת :2019
 .3.1.1בתאריך  25/02/2019בין השעות  22:00-05:00ארעו  3פריצות לבתי
מגורים ברחוב החבצלת:


החבצלת  12נגנבו  2קורקינט חשמלי (כניסה .)1:06



החבצלת  2נגנבו  2לפטופים.



החבצלת  5ב נגנב מחשב ופלאפון (כניסה  03:00בערך).

 .3.1.2בתאריך  8/09/19יום א' ב09:49נכנסו  4רעולי פנים לבית ברחוב
החורש  25במטרה לגנוב כספת .באשר לא הצליחו גנבו טבלטים.
 .3.2נתוני פשיעה מול שנה שעברה:

 .4פעילות משמר הכפר – מפקד יחידת המתנדבים:
 .4.1בוצעה היערכות לחגי תשרי – ערב ראש השנה ,יום כיפור ,חג הסוכות (חול
המועד סוכות ,ליל ויום הושענא רבה ,ערב שמחת תורה).
 .4.2הוגברה באופן יזום פעילות המתנדבים כחלק מההיערכות לחגים ולחיזוק
תחושת הביטחון בכפר שמריהו ורשפון.
 .4.3הציג את שיטת ההפעלה בשגרה של מתנדבי יחידה  – 301רכב ריל עם
מכשיר קשר מול צוות של .605
 .4.4בתאריך  11.9בוצעה הדרכה למתנדבים חדשים ליחידת משמר השכונה
 301בראשות מפקד משמר הכפר (ההדרכה על אופי היחידה ,תפקידיה
והשתלבותה במסגרת פעילות משמר הכפר).
 .4.5בתאריך  19.9בוצעה אימון קרב מגע למתנדבי יחידת .301
 .4.6בנוסף בוצעה הדרכה על כיבוי אש ומתוכנת הדרכה בנושא עזרה ראשונה
ליחידה .301
 .4.2הגיעו להדרכות אלה רק  3-4מתנדבים כל פעם מתוך ה ,12לכן יש צורך
להשקיע ולפעול בשיטת "חבר מביא חבר".
 .5פעילות משותפת באירוע חריג מתאריך  – 26.10ראש המועצה:
 .5.1בתאריך  26.10רכב אשר נסע באופן מחשיד על נתיב איילון מצפון לדרום
התעלם מהוראות השוטרים לעצור והמשיך בנסיעה פרועה תוך סיכון
משתמשי הדרך.
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 .5.2החשודים נמלטו מהרכב באזור שביל דרך השדות ורחוב המעפילים.
למקום הוקפצו כוחות משטרה רבים כולל מתנדבי יחידה ( 605משמר
הכפר) ומסוק משטרתי.
 .5.3נערכו סריקות נרחבות במשך מספר שעות ,החשודים לא אותרו ולא היו
אירועים נוספים בכפר.
 .5.4בתאריך  24.11בין  19:00-21:00יתבצע תחקיר קצר (בראשות מפקד
משמר הכפר) והפקת לקחים מהאירוע .בנוסף יהיה מעבר על התו"ל +
שיטות סגירה ותצפית בזמן הקפצה.
 .6מערכת המצלמות – אחראי מוקד:
 .6.1בהמשך לסיור שהתקיים בחודש אוגוסט ברחוב הורדים ,התקבלה הצעת
מחיר להוסיף מצלמה בסוף רחוב הורדים אשר תתחבר למערך המצלמות
הקיים.
 .6.2ההצעה דורשת את חיבור/תיקון רחוב השקד כולל העברה של תשתיות.
 .6.3חיבור מחדש של המערכת בשקד – ₪ 22,200
 .6.4חיבור מצלמה ברחוב הורדים (כולל התקנת עמוד חדש) – ₪ 22,000
 .6.5יש צורך מתמשך במערכת לעדכן את התוכנה ולהוסיף נפח לאפשר שמירת
הקלטות למשך זמן ארוך יותר – ₪ 45,000
 .7התייחסויות:
 .2.1שאדי טאפש
 .2.1.1מציע לקבוע פגישה עם מפקד משטרת גלילות לגביי היחס של
השוטרים למתנדבים בזמן האירוע האחרון (חוסר העברת מידע ,אי
התייחסות).
 .2.1.2זה לא תקין שראש המשמרת לא העביר את ההודעה לגביי האירוע
למתנדבים ,יועבר למפקד התחנה.

.2.2

 .2.1.3בימי שני בצהריים ( )15:00-23:00תהיה הפעלה קבועה של
מתנדבים ביחד עם שוטר.
סיון אבנרי
 .2.2.1תחנת גלילות מכירים בערך של יחידת  605לאורך השנים.
 .2.2.2מחזק את הצעתו של שאדי לקבוע פגישה עם מפקד תחנת גלילות.
 .2.2.3צריך לבדוק אם יש אנשים אשר נפלו בין הכיסאות מבחינת
מטווחים.

 .2.2.4יש לנצל את המזג אוויר להפעיל את יחידה  301לסיוע וסיור בגשם.
בנוסף ניתן להשתמש במתנדבים בכדי לסייע למבוגרים במהלך
הפסקות חשמל.
 .8סיכום -יו"ר ועדת ביטחון
 .8.1המצב בכפר די רגוע ,למעט האירוע של הרכב אשר במקרה היה בגזרה
שלנו.
 .8.2לאירוע החריג הגיעו גם  2-3מתנדבים מיחידה  .301באופן כללי יש היענות
טובה מהמתנדבים כולל לאירוע הנוכחי.
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.8.3
.8.4
.8.5

המתנדבים רגילים לאירועים באורך של כעד שעתיים ומאחר ולא היה
אירוע ארוך (הרבה שעות) כבר מספר שנים ,יש צורך לסבב ריענון
למתנדבים לגביי אירועים מסוג זה.
לשוטרים בזמן אירוע אין זמן פנוי למתנדבים ועל כן יש מעט מאוד
תקשורת ביניהם .בזמן האירוע האחרון לא הודיעו ישירות למתנדבים על
האירוע.
במסגרת התרגיל הקרוב של מועצת כפר שמריהו בנושא מרכז ההפעלה יש
תכנון לתרגל גם את הגופים הביטחוניים .שאדי ודני יתורגלו במסגרת
התרגיל ,ובנוסף מבקש מתנדב נוסף מ 605לתרגיל.

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

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