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 מטרות הדיון  .3

 הצגת פעילות משמר הכפר, משמעויות, 2017לשנת  עדכון נתוני פשיעה .3.1
 .והשוואה לשנים קודמות ואבטחת הכפר

 .מכרז האבטחה –עדכון  .3.2

 .עדכון לגבי מכרז האחזקה והרחבת המערכת– LPRמערכת ה  .3.3

 :ומפקד משמר הכפר מודיעיןהרכז  – תמונת מצבהצגת  .4

 ינואר עד מרץ –נתוני פשיעה  .4.1

 .פריצות שש .4.1.1

 .ניסיונות פריצה שבעה .4.1.2

 אוגוסט –נתוני פשיעה  .4.2

 פריצה במהלך החודש, נגנבו תכשיטים. – 22הצבעונים 

 אוקטובר: –נתוני פשיעה  .4.3

, נגנבו תכשיטים ואייפדים 19:00פריצה לקראת   - 40האורנים  .4.3.1
 נעקרה.הכספת 

פריצה בשעות הערב, עקרו את מערכת האזעקה  – 36דרך השדות  .4.3.2
 לא נגנב דבר

 שעונים. 3נגנבו  – 29החורש  .4.3.3

 נובמבר: –נתוני פשיעה  .4.4

פריצה בשעות הערב, נגנבו שעונים ותכשיטים  – 17דרך השדות  .4.4.1
 )חוליה נתפסה(.

 .27/11/17פריצה בשעות הערב, נגנבו תכשיטים  – 41הנוריות  .4.4.2

פריצה בשעות הערב, נגנבו תכשיטים ושעונים  – 2 רחוב הבאר .4.4.3
22/11/17. 

 דצמבר: –נתוני פשיעה  .4.5

מחשבים  2אייפדים ו 2פריצה בשעות הערב, נגנבו  – 4דרך האביב  .4.5.1
 .4/12/17נישאים 

 :פירוט נתוני פשיעה בחלוקה לשנים .4.6

 אירועי פריצה 22 – 2012  .4.6.1

 אירועי פריצה 2 – 2013  .4.6.2

 אירועי פריצה 5 – 2014  .4.6.3

 אירועי פריצה 6 – 2015  .4.6.4

 אירועי פריצה 20 – 2016  .4.6.5

 אירועי פריצה 14 – 2017  .4.6.6
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הציג את פעילות המשטרה במישור המודיעיני תוך שיתוף פעולה מול  .4.7
יחידת המתנדבים של משמר הכפר שהובילה ללכידה של שני חוליות 

 פורצים שפעלו במרחב הכפר.

הפעולה דומה בכולם. התפרצויות, דפוס  3במהלך נובמבר ודצמבר אירעו  .4.2
 המודיעין ממשיך לפעול בנושא בשיתוף מול משמר הכפר.

 :מפקד יחידת המתנדבים –פעילות משמר הכפר  .5

ציין את הפעילות ההדוקה מול גורמי המודיעין והאג"מ בתחנת גלילות, הן  .5.1
 בשגרה והן בעת אירועי פריצה.

תומכת  יחידת משמר הכפר מעבר לפעילותה )תגובה( בתחום ההתפרצויות .5.2
 ומסייעת באבטחת אירועים קהילתיים לאורך השנה.

 תהליך גיוס המתנדבים עדיין לא מתקדם מסיבות של ביטחון שדה. .5.3

 קב"ט הכפר: –אבטחת הכפר  .6

נבחרה חברה, טרם מותר פרסום החברה מכרז לחברת אבטחה,  התקיים .6.1
 הזוכה.

יף לאחר הודעה לחברה הזוכה תתקיים פגישה עם מנכ"ל החברה ומנהל סנ .6.2
 כפר סבא בהשתתפות מנכ"לית המועצה, סרג' קורשיא והקב"ט.

במקביל  2מתוכנן להתבצע גידור באמצעות מחלקת הנדסה, לאורך כביש  .6.3
 לפרויקט הנוריות. הפורום יעודכן בנושא.

 :מנהל האחזקה – LPR-ה פרויקט .7

להמשך , LPR-יתקיים במהלך חודש ינואר מכרז לאחזקת מערכת ה
וכמו כן לאחזקת  )ברחובות הורדים, השקד ודרך השדות(הרחבת המערכת 

 .המצלמות בכפר והוספת מצלמות נוספות

 התייחסויות: .8

  –סיוון אבנרי  .2.1

מערבי של הכפר, לאורך הציג את הצורך להצבת מצלמות בצד ה .2.1.1
 מצלמות. 6 – כביש החוף

שוב את הצורך להוסיף תאורה נדלקת על ידי חיישן תנועה  גהצי .2.1.2
 חשוכים בכפר בהמשך לבקשתו מלפני מספר חודשים. באזורים

( בכל הנוגע לתהליך גיוס יחב"מציין את אי ההיענות של המשטרה ) .2.1.3
 מתנדבים חדשים ליחידה.

 – סרג' קורשיא .2.2

למערכת תקשורתית  LPR-ציין את החשיבות של חיבור מערכת ה .2.2.1
על מנת לקבל דיווח על  ם( לבעלי תפקידים הרלוונטייsms)אימייל/

 כניסת רכב חשוד בזמן אמת.

בסוגיית תפיסת האבטחה של הכפר, ציין שצריך לתת את המשקל  .2.2.2
וגי על מנת להגיע המתאים לגורם האנושי ובשילוב הגורם הטכנול

 למצב אופטימלי.

שיבח את תרומתו וזמינותו הרבה של תום יפה, אחראי מוקד  .2.2.3
 בביטחון.
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 – עידו בורטון .2.3

הפער הגדול בין כמות אירועי הפריצה במרחב גלילות הציג את  .1.3.8
 ביחס לאירועים בכפר שמריהו.

חשיבות הגורם האנושי ושיבח בנוסף את הגורם הטכנולוגי ציין את  .1.3.8
 בכפר.

יועברו  לאזור כפר שמריהו םמספרי כלי רכב חשודים הרלוונטיי .2.3.3
 לידיעת משמר הכפר.

עין בתחום מוקיר את פעילותו ותרומתו של תום בסיוע למודי .2.3.4
 איתור מידע מהמערכות הטכנולוגיות בכפר.

 –משה שהם  .2.4

במהלך פרויקט פיתוח רחוב הנוריות תשולב תשתית להקמת  .2.4.1
 מצלמות באזור.

חסימת דרך האביב לאופנועים במחסום מדורג, המשימה תבוצע  .2.4.2
 במהלך שיפוץ הרחוב שאמור להתחיל בחודש הקרוב.

 הפורום.מצלמות כפי שהוצג בפני  6ניתן להוסיף  .2.4.3

  –דרור אלוני  9.3

בסוגיית תפיסת האבטחה של הכפר, קיים צורך לגבש תפיסה  9.3.1
המתאימה לעולם הטכנולוגי בשילוב גורם אנושי על פי הצורך 

 .יהרלוונט

ולהציג  19:00ממליץ לפעול לסגירת דרך השדות החל מהשעה  9.3.2
שלטים בהתאם כולל פנייה לוועדת תנועה של המועצה לתוספת 

רחוב המעפילים )אין פנייה ימין/שמאלה בין תמרורים על 
 השעות..(.

 .ביםטרת ישראל לזירוז הליך הכשרת מתנדיפעל מול מש 9.3.3

 ועדת ביטחון: יו"ר–סיכום  11

החל  19:00המחסומים לשעה  הפעלתם את להקדי באחריות הקב"ט 10.3
הבאה יציג את הנושא לדיון חוזר במגמה להפעיל  המהטווח המידי, ובוועד

 .12:30החל מהשעה 

יקבע סיור בהשתתפות: סרג' קורשיא, סיוון אבנרי, משה שהם, יגאל רדה,  10.4
( ובהמשך יועבר 2תום יפה לקביעת מיקום המצלמות במערב הכפר )כביש 

לבדיקה של יועץ המצלמות לקבלת מפרט טכני והצעת מחיר. הנתונים 
 שיבת מליאת המועצה הקרובה לקבלת החלטה בנושא התקצוב.יועברו לי

למערכת תקשורת )אימייל(, הקב"ט יבדוק  LPR-בעניין חיבור מערכת ה 10.5
 .את העלות ויעביר גם אותה לישיבת המליאה הבאה

הודה לכלל הפועלים לחיזוק מערך הביטחון בכפר מהבחינה המבצעית  10.6
הפעולה, למשה שהם על הסיוע )משמר הכפר(, למשטרת גלילות על שיתוף 

הטכני בהרחבת ובאחזקת מערכות הביטחון של הכפר, לתום על המיומנות 
 הגבוהה בהפעלת מערכות המצלמות בכפר ולרכז המודיעין.
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לעדכן את הפורום על תקציב  , על רקע המכרז החדש,הקב"ט מתבקש 10.7
 ( בדגש על השוני מול השנה שחלפה.2012שנת  הביטחון )אבטחת הכפר

המשך בהחלט קיים הצורך לגבש תפיסת אבטחה הנשענת על ב 10.2
 הטכנולוגיות החדשות )הוספת רחפן( ובשילוב הגורם האנושי.

 מודה לפורום, ומאחל החלמה מהירה למש"ק הקהילתי שאדי טאפש. 10.9

 

 

 

 
 

 רשם : יגאל רדה
 

 העתקים : 
המועצה המקומית כפר שמריהו חברי  

כפר שמריהו –חברי ועדת ביטחון   
 מת"ח גלילות

 יו"ר –עמירם אליאסף 

 וועדת ביטחון
 המועצה המקומית

 כפר שמריהו
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