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 מטרות הדיון  .3

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

 עדכון חברי הועדה על חיבור הסיב האופטי ברחבי הכפר. .3.2

 בקשת רכש מערכת העברת הודעות לאס אמ אס. – LPRמערכת ה  .3.3

 רס"מ חוסאם – הצגת תמונת מצב .4

 ינואר -  נתוני פשיעה .4.1

, נגרם נזק ולא נגנב דבר, 11:30פריצה בשעה  – 24דרך השדות  .4.1.1
 החשודים נעצרו.

נגרם נזק למנעול, לא  20:00 - 10:00פריצה בשעות  – 3המעפילים  .4.1.2
 נגנב דבר.

אין נזק או סימני  22:00 - 13:00פריצה בשעות  –א'  22הזורע  .4.1.3
 פריצה, ננגב כסף.

 בוצעו באותו היום:
 .פריצהניסיון  – 7הזורע  .4.1.4
 דרך חצרות. ודילג , ניסיון פריצה – 15דרך הגנים  .4.1.5
 דרך חצרות. ודילג ,ניסיון פריצה –ג'  25החורש  .4.1.6
 דרך חצרות. ודילג ,ניסיון פריצה – 6קרן היסוד  .4.1.7
דרך חצרות, ניסו לפרוץ  ודילג ,ניסיון פריצה – 14דרך הגנים  .4.1.8

 ותועדו במצלמות.

 פברואר –נתוני פשיעה   .4.2

, נעקרה כספת אך לא נלקחה 18:53בשעה  פריצה – 5האילנות  .4.2.1
 )נפלה(.

 , נגנבו כלי כסף.23:00 - 21:00פריצה בשעות  – 9דרך הגנים  .4.2.2

 מרץ –נתוני פשיעה  .4.3

 , נגנבו מפתחות כלי הרכב.21:00פריצה בשעה  – 35דרך השדות  .4.3.1

 ., לא נגרם נזק21:45פריצה בשעה  ניסיון – 52הזורע  .4.3.2

 2לא נגרם נזק ונעצרו ,  12:15ניסיון פריצה בשעה  – 5התלמים  .4.3.3
 .חשודים באודים

 – 2017 סה"כ הפריצות מתחילת שנת .4.4

 פריצות 6 .4.4.1

 ניסיונות פריצה 7 .4.4.2

החשודים בחלק גדול מניסיונות הפריצה בכפר נעצרו במהלך חודש  .4.4.3
 מרץ.
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  – פעילות שוטפת  .4.5

הספר  התקיים יום קהילה ומשטרה בבית – 8.3.17בתאריך  .4.5.1
בהשתתפות יחידת כלבנים, יחידת חבלה, יחידת סיור, יחידת 

 הפרשים, יחידת תנועה, מג"ב ויחידת החילוץ של כפר שמריהו.

התקיימה תהלוכת עדלאידע בהשתתפות  – 10.3.17בתאריך  .4.5.2
 .605המש"ק הקהילתי, ניידת ית"מ ושבעה מתנדבים מיחידה 

באמצעות  התקיימה צעדת הבנים אבטחה – 18.3.17בתאריך  .4.5.3
 מתנדבים מהיחידה, ושוטרי משטרת גלילות.

 אחת לחודש מקיים מבצע ברחבי כפר שמריהו ורשפון. .4.5.4

 אחת לחודש מקיים מבצע שב"ח. .4.5.5

 :מפקד יחידת המתנדבים –פעילות משמר הכפר  .5

בנות.  3 –מתנדבים מתוכם  7קיים פוטנציאל גיוס של  –גיוס מתנדבים  .5.1
 אם לנוהלי משטרת ישראל.מפקדת הבסיס תפעל לגיוסם בהקדם בהת

כתגובה לאירועי הפשיעה הוקפצה יחידת משמר הכפר הן לכפר שמריהו  .5.2
 והן לרשפון.

קיים סיכום מול תחנת גלילות להעביר דיווח במידי על כל אירוע חריג  .5.3
 בתחום הכפר ורשפון על מנת להגיב באופן מידי.

ופעילות מפקדת הבסיס בתיאום מול יחידת משמר הכפר תגביר נוכחות  .5.4
מתנדבים בכפר שמריהו ורשפון בתקופת חול המועד פסח על רקע הנתון 

 שהרבה מהתושבים נמצאים בחו"ל.

 מתוכנן טיול ג'יפים לגיבוש מתנדבי היחידה. .5.5

הוכנה וגובשה תכנית מבצעית )בדומה לקיים ברשפון( להצבת כוח  .5.6
 מתנדבים על פי תכנון בנקודות רגישות במרחב הכפר, התוכנית קיבלה

 אישור של משטרת גלילות. 

 קב"ט הכפר: –אבטחת הכפר  .6

 .05:30 – 22:00מאבטחים הפועלים בכפר מהשעה  2התקציב כולל בתוכו  .6.1

 .06:00 – 20:00סייר לילה הפועל מהשעה  .6.2

תפיסת האבטחה במישור המבצעי תישען על סגירת המרחב של רשפון  .6.3
 שמריהו.כפר -מרחב אבטחה אחוד רשפון –)שער צפוני( החל מחצות 

-16:00מאבטח בית וייל הוחזר לתפקידו ומוצב בכניסה לבית וייל מהשעה  .6.4
19:00. 

מתוכנן מכרז בתיאום מול הרכש בנושא בחירת חברת אבטחה, המכרז  .6.5
 .יולי בחודשיתבצע 
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 משה שהם: –מצלמות הכפר  .7

 מצלמות בצמתים הבאים: 4נוספו  .7.1

 מצלמות( 2הנרקיסים ) –האילנות  .7.1.1

 מצלמות( 2רגבים ) –הרקפות  .7.1.2

הסתיים חיבור הסיב האופטי ממגדל המים לרחוב הדקלים )קיים שיפור  .7.2
משמעותי באיכות התמונה באזורים אלה(, ויש אפשרות להוסיף מצלמות 

 בצמתים הבאים:

 הרקפות –השדות   .7.2.1

 דרך השדות –הקוצר  .7.2.2

 הזורע  –הקוצר  .7.2.3

 שביל החיטה –הזורע  .7.2.4

בתיאום עם  המצלמות על פי הצרכיםבוצעו כיוונים מבצעיים של כלל  .7.3
 .הקב"ט

 מצלמות במרכז הפנאי החדש ליד מגדל המים. 7יש תכנון להוספת  .7.4

 :סרג' קורשיא – LPR-פרוייקט ה .8

/מייל כאשר יש מעבר מכוניות SMSקיים צורך מבצעי בקבלת הודעות  .8.1
 המופיעות ברשימה השחורה בכפר.

 במשמר הכפר.ההודעות יועברו לבעלי תפקידים הרלוונטיים  .8.2

והשימוש באס אמ  10,450₪הינה  בשימוש באימייל עלות התקנת המערכת .8.3
 .20,000₪אס 

 התייחסויות: .9

 -משה שהם  .9.1

הציע בדיקה של סוג מצלמת איכותית יותר מהמובוטיקס  .9.1.1
(Mobotix.אך זולה יותר מהסוני הקיימת ) 

לאס אמ אס נובעת  LPRציין שהעלות הגדולה של החיבור  .9.1.2
 מהעובדה שחברת וימאזור פיתחה במיוחד את המערכת.

 .100למוקד  LPR-מבקש לבדוק עלות חיבור מערכת המצלמות וה .9.1.3

 -סיון אבנרי  .9.2

לתוכנת שליחת אס אמ  LPR-הציג את תמיכתו בחיבור מערכת ה .9.2.1
 אס.

 ביקש לקדם את נושא גיוס המתנדבים ליחידה. .9.2.2

 –חוסאם חוסייסי  .9.3

 קהילה( מידי שנה.  -ילק"מ )משטרה יבצע יום  .9.3.1
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מוקיר את פעילות המתנדבים הן באירועים הקהילתיים והן  .9.3.2
 בתגובה המהירה באירועי הפריצה/ניסיונות הפריצה.

 

 –ספי טפרסון  .9.4

הביע את מחאתו בעניין איכות הצילום של מצלמות המובוטיקס כפי 
 שנים. 7-שנבחרו על ידי יועץ המצלמות לפני כ

 –יגאל רדה  .9.5

על מנת לאפשר  LPR-בעד חיבור הודעות אס אמ אס למערכת ה .1.5.9
 תגובה מהירה ומבצעית על כל כניסה של רכב חשוד.

יגבש מול ראש המועצה את שעות הפעלת הסייר נוכח המעבר  .1.5.9
 לשעון קיץ.

 –דרור אלוני  .9.6

במידה ומדובר  100למוקד  LPR-בסוגיית חיבור המצלמות וה .9.6.1
 אינו ממליץ להתחבר.שלנו בעלות 

ציין את הערכתו הגדולה ליחידת המתנדבים על פעילותם בשוטף  .9.6.2
 וכמובן בתגובתם המהירה באירועים חריגים.

-אינו בעד חיבור מערכת הבשלב זה אין לנו יותר מקורות מימון.  .9.6.3
LPR מגבלת משאבים( לתוכנת האס אמ אס בגין העלות הגבוהה(. 

 ועדת ביטחון: מ"מ יו"ר –סיכום  .11

לתוכנת האס אמ אס הרוב תומך בביצוע  LPR-הבסוגית חיבור מערכת  .10.1
 שכן המערכת חיונית להפקת תועלת מקסימלית מבחינה מבצעית.

מפקדת בסיס המתנדבים תקדם ותפעל לגיוס פוטנציאל המתנדבים  .10.2
 ( בהקדם האפשרי.7החדשים )

, חברת וימאזור, G4Sהקב"ט יזמן פגישת עבודה עם מנהל פרוייקט חברת  .10.3
האחזקה ומפקד משמר הכפר במהלך הפגישה תועלה יועץ טנדו, מנהל 

 סוגית הודעות האס אמ אס ובחירת מצלמה איכותית וזולה יותר.

בתחנת גלילות,  )אג"מ ומודיעין( קיים שיתוף פעולה מול הסגל הפיקודי .10.4
, עבודה בשיטת 5הציג לדוגמא את האירוע פריצה האחרון ברחוב התלמים 

 המעגלים.

ם והעוסקים בהענקת רבה לכלל המתנדבימבקש להציג את הערכתו ה .10.5
 תחושת מוגנות וביטחון לתושבים.

 

 

 

 
 

 רשם : יגאל רדה
 

 מ"מ יו"ר –סרג' קורשיא 

 וועדת ביטחון
 המועצה המקומית

 כפר שמריהו
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 העתקים : 
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

כפר שמריהו –חברי ועדת ביטחון   
 מת"ח גלילות
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