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 מטרות הדיון  .3

 היכרות עם השוטר החדש בכפר שמריהו. .3.1

 משמר הכפרהצגת פעילות , משמעויות, 2017לשנת  עדכון נתוני פשיעה .3.2
 .ואבטחת הכפר

 .מכרז האבטחה –עדכון  .3.3

ודיון  םהקמת מערכת ברחובות השקד, השדות והוורדי– LPRמערכת ה  .3.4
 .חיבור המערכת למסרונים בעניין

 :שאדי טאפש – הצגת תמונת מצב .4

הפורום ופירט את מגוון התפקידים שביצע המש"ק הציג את עצמו בפני  .4.1
 .לתפקידבמסגרת תחנת גלילות עד לכניסתו 

 ינואר עד מרץ –נתוני פשיעה  .4.2

 .פריצות שש .4.2.1

 .ניסיונות פריצה שבעה .4.2.2

 אוגוסט –נתוני פשיעה  .4.3

 , נגנבו תכשיטים.פריצה במהלך החודש – 22הצבעונים 

 :מפקד יחידת המתנדבים –פעילות משמר הכפר  .5

לחיזוק  הדרכה הכין תכנית בתיאום עם מפקד היחידה, הקהילתיהמש"ק  .5.1
 .המתנדביםהידע המקצועי של 

על בסיס שיתוף הפעולה עם יחידת הג'יפים בוצע מבצע מוצלח למניעת  .5.2
 .20השתוללות של טרקטורונים ואופנועים בצמוד לכביש 

 מעודד את שיתוף הפעולה של יחידת משמר הכפר מול יחידת הג'יפים. .5.3

יחידת משמר הכפר הופעלה במהלך חגי תשרי לנוכח ההתראות שאופיינו  .5.4
 מתנדבים. 16כן בוצע מבצע בהשתתפות בתקופה זו, כמו 

 קב"ט הכפר: –אבטחת הכפר  .6

אמורות  – למכרז חברת האבטחה בכפר מספקים/חברות אבטחה ההצעות .6.1
 .26/10-להתקבל במועצה עד ה

בהמשך תתכנס ועדת מכרזים בהשתתפות סגן יושב ראש ועדת ביטחון  .6.2
לצורך קבלת  של ועדת מכרזים סרג' קורשיא, שי רז ונציגים נוספים

 החלטה. 

 :יועץ חברת טנדו – LPR-ה פרויקט .7

כניסות/יציאות מהכפר )רחוב  3-ב LPRבכפר שמריהו הותקנו מערכות  .7.1
 הזורע, החורש והפרחים(.

לאחר תקופת "הרצה" של המערכות, הוחלט על ידי המועצה לבחון  .7.2
 אפשרות להרחבת המערך לכניסות ויציאות נוספות:

 דרך השדות. .7.2.1

 הורדים.רחוב  .7.2.2

 רחוב השקד. .7.2.3
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 לכלל הכניסות והיציאות. "אחודה"ממליץ לעבוד עם מערכת  .7.3

 ציין בפני הפורום את העלויות הפרויקט.  .7.4

 :G4Sנציג חברת  – LPR-פרויקט ה .8

 LPRמדף לשליחת מסרונים/מיילים ממערכת ה לא קיים מוצרהסביר כי  .2.1
הקיימת במועצה, ניתן לפתח מערכת מתאימה )עלות לשליחת מיילים 

 זולה יותר( ויבדוק אפשרות למתן הנחה ויעדכן בהתאם.

 התייחסויות: .9

 – סרג' קורשיא .9.1

הוסיף רקע אודות פעילותו של המש"ק הקהילתי, שאדי, והממשק  .9.1.1
החיובי מאוד שהיה מולו במסגרת תחנת גלילות )שאדי תפקד 

 בגזרה( הן מול כפר שמריהו ורשפון.כמפקד יחידה 

בסוגיית תפיסת האבטחה של הכפר, ציין שצריך לתת את המשקל  .9.1.2
המתאים לגורם האנושי ובשילוב הגורם הטכנולוגי על מנת להגיע 
למצב אופטימלי, ולקחת לתשומת ליבנו את התפיסה האחודה מול 

 רשפון.

יפה, ציין את פעילותו האיכותית של בן השירות הלאומי, תום  .9.1.3
 בשגרה ובחירום.

הודה למש"ק הקהילתי על פעילותו בחיזוק תחושת הביטחון בכפר  .9.1.4
 ולעובדה שהינו זמין ונוכח גם בלילות.

 – שאדי טאפש .9.2

ואת ההשלכות  מטען בביתו של אלי טביבההנחת  ציין את אירוע .1.2.9
 .של פגיעה בתחושת הביטחון של התושבים

גיות שכן ישנם הגורמים הפליליים לא נרתעים ממערכות טכנולו .9.2.2
דרכים פשוטות להתגבר עליהם, לכן קיימת חשיבות להצבת גורם 

 ניתוח הצרכים.אנושי על פי 

 –משה שהם  .9.3

 בהיבט של תשתיות: LPRהציג בפני הפורום את סוגיית פרויקט  .9.3.1

( בצומת LPRמעגל התנועה )והתשתיות עבור ה 9.3.1.1
המעפילים/השקד/דרך השדות שיתבצע באחריות 

 .”"אשטרום ורד

לכך, יתר התשתיות יבוצעו באחריות המועצה  מעבר 9.3.1.2
)בהמשך לישיבה שהתקיימה בראשות מהנדסת 

 המועצה(.

סוגיית בחירת הספק המתאים/המשך עבודה עם הספק הנוכחי  9.3.2
תיבדק בפגישת עבודה שתתקיים בהשתתפות היועץ המשפטי 

 והגורמים המקצועיים הרלוונטיים. 
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  –דרור אלוני  .9.4

 :20לכביש אירוע האופנועים בצמוד  9.3.3

 של כפר שמריהו, ותפקיד המשטרהביטחוני בעיה  ואינ 9.3.3.1
 היה לפתור אותה. בתחום התנועה

לזכותו של סרג', אשר חרד לביטחון הרוכבים ולסדר  9.3.3.2
הציבורי, גיוס השוטר הקהילתי, יחידת הג'יפים 

 .והמשטרה למיגור התופעה

בסוגיית תפיסת האבטחה של הכפר, קיים צורך לגבש תפיסה  9.3.4
לעולם הטכנולוגי בשילוב גורם אנושי על פי הצורך  המתאימה

 .יהרלוונט

 בכל שער יש או יהיה בתוך כמה חודשים מערך אופטי שלם.

ומעבר לבקרה  הדרגתיבעד צמצום כח האדם בשערים באופן 
 מרחוק. 

 מעדיף תצפיתן במוקד וסייר.מסתפק בשני מאבטחים בלילה: 

 נתחיל לבחון זאת. 2012מציע משתחילת 

תום יפה, שולט  מבקש להעלות על נס את תום, בן השירות הלאומי. 9.3.5
בצורה טובה מאוד, ובאירועים  LPRומתפעל את מערכת המצלמות ו

 תרומתו לביטחון הישבו רבה. .למשטרהסייע רבות מ

 ועדת ביטחון: יו"רסיכום  .11

 .איחל הצלחה לשוטר הקהילתי החדש בתפקידו כמש"ק הכפר .10.1

ואת  20:00פתיחת המחסומים לשעה  ם אתלהקדי באחריות הקב"ט .10.2
החל מהטווח הזמן המידי, וזאת לצורך חיזוק  5:45סגירתם לקבוע לשעה 

 .ההרתעה

 LPR-עביר הצעת מחיר עדכנית לגביי חיבור מערכת הי G4Sחברת  נציג .10.3
 מעדיף לקחת מוצר מדף. ציין שהינו ,לאימייל

 של הכפר:בעניין תפיסת האבטחה השוטפת  .10.4

ומעבר מרכז הכובד  האבטחה בשיטת השלביםלשאוף ולקדם את  9.3.6
 לכלים טכנולוגיים.

היה מעורב בהקמת משמר הכפר ובשנים האחרונות קיבל  סרג' 9.3.7
פיקוד על יחידת משמר הכפר ופועל ללא לאות ובתיאום מול תחנת 

יש להתחשב בגישתו לאייש  גלילות לשיפור תחושת הביטחון בכפר.
שקיעה ממון רב את המחסומים אך יש לזכור כי המועצה ה

 בהתקנת כלים אופטיים חכמים.

לקדם את עניין תפיסת האבטחה בצורה מדורגת ובשילוב  צריך 9.3.2
 מערכות טכנולוגיות ומענה של גורם אנושי על פי הצורך.

אנו לאיזו תפיסת אבטחה עתידית עם רשפון לחשוב קדימה  9.3.9
 שואפים.

 מודה ומעריך את פעילותם של תום, שאדי, סרג', יגאל. .10.5
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 רשם : יגאל רדה
 

 העתקים : 
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

כפר שמריהו –חברי ועדת ביטחון   
 מת"ח גלילות

 יו"ר –עמירם אליאסף 

 וועדת ביטחון
 המועצה המקומית

 כפר שמריהו
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