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 :מש"ק קהילתי כפר שמריהו –  הצגת תמונת מצב .4

 ינואר  –נתוני פשיעה  .4.1

פריצה בשעות הערב, נגנבה כספת מקומת המרתף  – 12דרך האביב  .4.1.1
 .בבית

 נגנבו תכשיטים, אין סימני פריצה. – 9קרן היסוד  .4.1.2

פריצה בתחילת הערב נגנב כסף, הפורצים צולמו  –ב'  5קרן היסוד  .4.1.3
 במצלמות הבית.

 מרץ –נתוני פשיעה  .4.2

 פריצה במהלך הבוקר, נגנבו בשמים. – 2הזורע  .4.2.1

התפרצות בשעות הערב, נגנבו תכשיטים ונלקחה  – 43דרך הגנים  .4.2.2
 כספת.

ברבעון של , 2018ל 2012השווה את כמות הפריצות ברבעון הראשון של  .4.3
 .תהתפרצויו 5התפרצויות וברבעון השנה היו רק  13-שנה שעברה היו כ

 :פירוט נתוני פשיעה בחלוקה לשנים .4.4

 אירועי פריצה 22 – 2012  .4.4.1

 אירועי פריצה 8 – 2013  .4.4.2

 אירועי פריצה 5 – 2014  .4.4.3

 אירועי פריצה 6 – 2015  .4.4.4

 אירועי פריצה 20 – 2016  .4.4.5

 אירועי פריצה 14 – 2012  .4.4.6

 כשליש מהן התפרצויות. 328 2012במרחב הרצליה אירעו במהלך שנת  .4.5
התפרצויות  100עד היום אירעו  2018מתחילת שנת בהרצליה פיתוח. 

. המשטרה פועלת אצלנו להשוואה( 5) בהרצליה פיתוח 14-מתוכם כ
במישור המודיעיני והמבצעי תוך שיתוף פעולה מול יחידות המתנדבים של 

 נפת גלילות.

, לעומת בכפר שמריהו בשנתיים האחרונות לא אירעו גניבות רכבציין כי  .4.6
 אירועי גניבת רכב. 153-זאת בהרצליה בוצעו כ

עדכן שבשגרה מבצע סיורים יזומים למניעת אירועים במרחב כפר שמריהו  .4.2
רשפון בשיתוף עם קב"ט המועצה, כמו כן כל אירוע חריג, או דיווח על 

 חשד כלשהו מטופל במידי. 

ציין את הערכתו ליחידת המתנדבים על הזמינות שלה וזמן התגובה  .4.8
ידי מנהל  על ,ההמהיר באירועי אמת, וכמו כן את ניהול ותפעול היחיד

 .מידע מודיעניעל רקע  פי תכנון זמן וסדרי עדיפויות היחידה וסגנו, על

 :מפקד יחידת המתנדבים –פעילות משמר הכפר  .5

ח תוגברה פעילות יחידת משמר הכפר ברחבי כפר שמריהו בחול המועד פס .5.1
 סיורים ביום. 2ורשפון בתדירות של 
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ציין את הפעילות ההדוקה מול גורמי המודיעין והאג"מ בתחנת גלילות, הן  .5.2
 בשגרה והן בעת אירועי פריצה.

שילוב מתנדבים באירועים קהילתיים: יום הזיכרון לחללי צה"ל, מתוכנן  .5.3
 ערב יום העצמאות, צעדת הבנים וטריאתלון.

ויחידת במהלך חודש מאי למתנדבי יחידת משמר הכפר  טיול ג'יפים יבוצע .5.4
 לגיבוש חברתי. –החילוץ בדרום הארץ 

 השוטר הקהילתי יבצע הדרכות מקצועיות למתנדבי היחידה. .5.5

( של מועצת 13.3יחידת משמר הכפר שולבה בתרגיל חירום אימון יום ב' ) .5.6
 כפר שמריהו.

בהמשך לאישור ראש המועצה, רכב המועצה )ניסאן כחול( החל לשמש  .5.2
 .605כרכב סיור נוסף לשימוש יחידה 

מועמדים ליחידת משמר הכפר, וזאת על רקע  12קיים פוטנציאל לגיוס של  .5.8
 דברי מפקד התחנה על שיפור בתהליך ביצוע היחב"מ )ביטחון מידע(.

במהלך התקופה הקרובה יתבצע כנס לכלל המתנדבים במגמה להאיץ את  .5.9
תהליך הגיוס ובמקביל לשתף אותם במסגרת יחידת "משמר השכונה" 

 משמר הכפר ויחידת החילוץ.שתשולב לסיוע 

 :קב"ט המועצה – LPR-ה פרויקט .6

 LPR-מודול העברת מייל כאשר רכב מ"הרשימה השחורה" של מערכת ה .6.1
 אושר ויבוצע בהקדם.

השימוש במערכת הוביל למהפך בנושא שליטה בבקרת הכניסה והיציאה  .6.2
 .רשל כלי רכב מהכפ

לרחובות הורדים, השקד ודרך השדות, צפי  LPRתוקצב הוספת מערכת  .6.3
 ביצוע במהלך הוספת כיכר ברחוב המעפילים.

 התייחסויות: .7

  –סיוון אבנרי  .2.1

בעניין גיוס המתנדבים ליחידת משמר הכפר, נפעל לזמן את המתנדבים 
 ימים בשביל לזרז את תהליך מילוי טפסי הגיוס למשטרה.  10-לכנס בעוד כ

  – שי רז .2.2

ביקש להתעדכן בסוגיית העלאת ההיערכות של יחידת החילוץ  .2.2.1
 לאור המצב הביטחוני הקיים. 

ציין כי ניתן להכשיר את יחידת משמר השכונה )במידה ותגובש(  .2.2.2
כיחידת סע"ר בהכשרה הזהה להכשרה שבוצעה ליחידת הסע"ר 

 צבאית(.-הנוכחית )מכינה קדם

 –אייל זילברסון  .2.3

חסום ברחוב כתוצאה מסגירת המכיום  בעניין עומסי התנועה הנוצרים
 תיפתרתותקן בכניסה לדרך השדות  LPR-מערכת ההחורש, ציין כי כאשר 

 תהיה עוד יציאה לכפר בשעות הלילה.העומס, שכן  בעיית

 – דני קרסו .2.4
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גיוס והפעלה של משמר השכונה יאפשר הפעלתם במשימת מגוונות  .2.4.1
ליחידת החילוץ וגם  כמו סיוע בכיבוי שריפות, סיוע כיחידת סע"ר

 סיוע בשיתוף מול משמר הכפר.

הציג דוגמאות לאירועים של שיתוף פעולה בין משמר הכפר למשמר  .2.4.2
על פי התו"ל שעל פיו משמר הכפר  הגבול באזור חוף השרון )יקום(

 .עובד

 – יגאל רדה .2.5

במקום  20:00סגירת השערים תתחיל בשעה  22.4.18החל מתאריך  .2.5.1
 על רקע שעון הקיץ. –כולל שער הכניסה לרחוב דרך השדות  19:00

בין אם  בכל שעות היום, כל חשד המדווח לביטחון מטופל במידי,  .2.5.2
על ידי השוטר הקהילתי או על ידי מתנדבי יחידת משמר הכפר או 

 על ידי.

  – דרור אלוני .2.6

מתחם המשרדים של חברת אשטרום הנמצא בקרבת בית הקברות  .2.6.1
לערוך סיור שטח, . מבקש מהקב"ט 2018במהלך מתוכנן להיסגר 

לתכנן הוספת מחסום על הציר הדרומי, לבחון פרצות ודרכי גישה ו
לכיוון רשפון, על מנת לחסום תנועה בשטחים החקלאיים בשעות 

 הלילה. 

יין שהמועצה ערוכה לקראת התייחס לסוגיית ההיערכות בכך שצ .2.6.2
  .אירועי חירום בצורה טובה

ציין כי ביצוע הכיכר ברחוב המעפילים יתבצע עד תחילת חודש  .2.6.3
בדרום רחוב דרך השדות,  LPR-ה פרויקטאוגוסט ובתוכו ישולב 

 .בכניסה לשביל השקד ובכניסה לרחוב הוורדים

 יו"ר ועדת ביטחון:–סיכום  .8

השדות תיבדק שוב בסיום התקנת  מדיניות סגירת המחסום ברחוב דרך .8.1
 בכניסה לרחוב. LPR-מערכת ה

מבקש מקב"ט המועצה לקיים בדיקה על אפשרויות להפחתת העומס  .8.2
בחלופות השונות ולעדכן את LPR -הנוצר ברחוב החורש ממערכת ה

 הפורום.

מודה לשוטר הקהילתי על הצגת נתוני הפשיעה באופן יסודי עם התייחסות  .8.3
 ל המרחב הסמוך לכפר.לתקופות קודמות וכל

מברך על שיתוף הפעולה בין משמר הכפר, משטרת גלילות ,המש"ק  .8.4
הקהילתי וקב"ט המועצה. כל הכבוד על התוצאות הטובות בתחום צמצום 

 ומניעה של אירועי פריצה ביחס לסביבה המוניציפלית הסמוכה לכפר.

 

 

 
 

 רשם : יגאל רדה
 

 יו"ר –עמירם אליאסף 

 וועדת ביטחון
 המועצה המקומית

 שמריהוכפר 
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 העתקים : 
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

כפר שמריהו –חברי ועדת ביטחון   
 מת"ח גלילות
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