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 מטרות הדיון  .3

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

 .מצלמות חדשות בכפרעדכון חברי הועדה על חיבור  .3.2

מערכת בקרת כניסה ברחוב הורדים  הקמת על יוןד – LPRמערכת ה  .3.3
 .והשקד

 סרג' קורשיא: – הצגת תמונת מצב .4

 – 2017 סה"כ הפריצות מתחילת שנת .4.1

 .פריצות 6 .4.1.1

 .ניסיונות פריצה 7 .4.1.2

 לא היו פריצות נוספות מאז חודש מרץ )ועדת הביטחון האחרונה(. .4.1.3

  – פעילות שוטפת  .4.2

 התקיים יום קהילה ומשטרה בבית הספר. – 8.3.17בתאריך  .4.2.1

 התקיימה תהלוכת עדלאידע. – 10.3.17בתאריך  .4.2.2

 התקיימה צעדת הבנים. – 18.3.17בתאריך  .4.2.3

 אירוע ערב יום העצמאות.התקיים  – 1.5.17בתאריך  .4.2.4

 התקיים אירוע טריאתלון הילדים. – 13.5.17בתאריך  .4.2.5

 התקיים אירוע חנוכת מתחם הפנאי החדש. – 8.6.17בתאריך  .4.2.6

 :מפקד יחידת המתנדבים –פעילות משמר הכפר  .5

המש"ק הקהילתי חוסאם חוסייסי עבר לתפקיד מש"ק המרינה על רקע  .5.1
נמצא כעת בקורס הכשרת  קידומו )מסלול רנ"ג( מחליפו שאדי טאפש

 מפקדים בית הספר של משטרת ישראל, יסיים בעוד כשבועיים.

בנות.  3 –מתנדבים מתוכם  7קיים פוטנציאל גיוס של  –גיוס מתנדבים  .5.2
תהליך זה איטי מהצפוי  (בכל הארץ) שיטה חדשה של משטרת ישראל בגין

לשתפם למתנדבים או מתן הרצאות מפקד היחידה יבחן מול התחנה ולכן 
בכדי לשמור  )ללא סמכויות משטרה( בפעילויות אבטחה כחלק מהמועצה

 להצטרף ליחידה. מוטיבציהעל ה

( ויפעל לסייע בקידום 5.2מפקד תחנת גלילות מודע לסוגיה )המוזכרת ב .5.3
 תהליך גיוס המתנדבים.

יחידת משמר הכפר הן  מוקפצת )חשד לאירועים( כתגובה לאירועי הפשיעה .5.4
 .בשימת דגש על מניעה לכפר שמריהו והן לרשפון

קיים סיכום מול תחנת גלילות להעביר דיווח במידי על כל אירוע חריג  .5.5
וסיכום זה נבדק באופן  בתחום הכפר ורשפון על מנת להגיב באופן מידי

 .שוטף

 , אשר אינה מחוברת למשטרת ישראל,"סביון" יחידת משמר השכונה של .5.6
מהפעילות של משמר הכפר ומשיתוף הפעולה עם  התרשמהו ביקרה בכפר

 תוועדהתבקש להרצות בפני פורום  משטרת גלילות ממפקד היחידה
 ".סביון"הביטחון הבאה של 
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 קב"ט הכפר: –אבטחת הכפר  .6

מתוכנן מכרז בתיאום מול הרכש בנושא בחירת חברת אבטחה, המכרז  .6.1
 שנה(. 20פועלת בכפר שמריהו מזה  G4S)חברת  בחודש יולייתבצע 

סגן יו"ר ועדת הביטחון מתבקש להצטרף לקב"ט לאפיון המכרז לבחירת  .6.2
המכרזים  תוכמו כן יצטרף לוועד חברת אבטחה מול מחלקת הרכש

 .בנושא

אוגוסט יושם דגש על מניעה של מקרי ונדליזם רכוש -במהלך חודשים יולי .6.3
'( ובנושא נוכחות מוגברת של המועצה )מרכז הפנאי, גנים ציבוריים וכו

 סיורים לצורך מניעת התפרצויות בתקופה זו )משפחות בחו"ל(.

 :תום יפה –מצלמות הכפר  .7

 מצלמות במתחם הפנאי החדש. 7נוספו  .7.1

במצלמות החדשות )מסוג סוני( במתחם הפנאי ניתן לראות באופן מרשים  .7.2
 בלילה.

 :יו"ר ועדת הביטחון – LPR-פרוייקט ה .8

 רחוב הורדים ורחוב השקד הם חלק מכפר שמריהו, ולכן יש צורך במערכת  .8.1
 גם באזורים אלו.בקרת כניסה כפי שיש בשאר הכפר 

המוחלטת של רחובות השקד חסימה ה בודק את סוגית היועץ המשפטי .8.2
 בלילה עם מחסום ופתיחה רק לתושבים. והורדים

 התייחסויות: .9

 -סיון אבנרי  .9.1

וציין את  לאס אמ אס LPR-חיבור מערכת ה נושא העלה שוב את .9.1.1
חשיבות החיבור והתגובה המבצעית על כל כניסה של רכב המופיע 

  םולחבר בהמשך את בעלי התפקידים הרלוונטיי ברשימה השחורה
 .ממשמר הכפר

הגשר החקלאי  ידו על עדכן את הפורום אודות רכב חשוד שנצפה על .9.1.2
בצד המזרחי של הכפר, הרכב נבדק מול מודיעין תחנת גלילות 

 .ומדובר בשני חשודים בעלי רקע כבד של עבירות רכוש

מבקש לבדוק אפשרות לחבר בעלי תפקידים ממשמר הכפר  .9.1.3
למערכת המצלמות בכפר באופן אינטרנטי, לעניין יש חשיבות 

 מבצעית.

לשליחת אס אמ אס  LPR-ממליץ לתקצב את חיבור מערכת ה .9.1.4
 .2018במסגרת תקציב 

 – סרג' קורשיא .9.2

מבקש להכשיר בעלי תפקידים נוספים לשימוש במערכת מצלמות  .9.2.1
 .LPR-הכפר ומערכת ה

לאס אמ אס בגין חשיבותה המבצעית  LPR-תומך בחיבור מערכת ה .9.2.2
 לתגובת משמר הכפר.

תומך גם בחיבור אינטרנטי של מערכת המצלמות למען צפייה של  .9.2.3
 המתנדבים.
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 – דני קרסו .9.3

ציין שמועצת חוף השרון בודקת אפשרות לרכוש רחפן בעל מצלמה  .1.3.9
תרמית לטובת הביטחון השוטף במרחב המועצה ובתיאום מול 

 מג"ב.

  למערכת אס אמ אס. LPR-תומך בחיבור מערכת ה .1.3.9

  –תום יפה  .9.4

 המבחינה טכנית ניתן לחבר את מערכת המצלמות לאינטרנט לצפיי .1.4.9
 מרחוק על ידי מתנדבים, מותנה באישור משפטי.

ניתן לראות מספרים ממצלמה מסוג סוני הממוקמת למטרה זו גם  .1.4.9
 .)כדוגמא ברחוב החורש( בלילה

 ועדת ביטחון: יו"ר–סיכום  .11

 הביטחון הבאה. תהשוטר הקהילתי החדש יציג את עצמו בוועד .10.1

והיכולות המאפיינות אמצעים מסוג זה לתרום  הציג את נושא הרחפנים .10.2
 בעת אירועים חריגים.כמובן לנושא הביטחון השוטף ו

לבחון את האפשרות שבתהליך בחירת היועץ  ביקש מקב"ט המועצה .10.3
 התגמול יהיה על פי אחוז ולא על פי שעות עבודה.

 במסגרת הועדת ביטחון הבאהLPR -הקב"ט יזמן את מנהל פרויקט ה .10.4
 משא ומתן בנוגע לעלות חיבור המערכת לאס אמ אס.לצורך קיום 

 ברחוב הורדים והשקד, מבחינת עלות של הוספת מחסום מבקש בדיקה .10.5
-)בדומה ל שתבדוק את המספר קבועה ומצלמה איכותית הנפתח לבד

LPR) ,מספרים בלילה.לבדוק את איכות המצלמה בצילום  כמו כן 

במידה והבדיקה לא תצלח, יוצבו בכניסות רחוב הורדים ורחוב השקד  .10.6
 כולל מחסום. LPRמצלמות 

 .LPRרחוב דרך השדות יתוכנן גם הוא להתקנת מערכת  .10.7

משמר מתנדבים בנושא חיבור מערכת המצלמות לאינטרנט למען צפייה  .10.8
 .באחריות הקב"ט –היועץ המשפט  מול קהכפר תיבד

 מכרז האבטחהר ועדת ביטחון ליו" מאשר את הצטרפותו של מ"מ .10.9
 .ולאפיונו
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