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 ט"הצגת  נתוני הקב .0

 :חברת אבטחה .0.6

 :רכה ובקרה על פעילות חברת האבטחההד .0.6.6

 .ביקורות מפקח יום ולילה .0.6.6.6

קיום כנס מאבטחים רבעוני לצורכי הדרכה והצגת תקלות  .0.6.6.8
 . אופייניות

נראות כגורם מרתיע וביצוע לפחות /שימת דגש על בולטות  .0.6.6.3
בשימת דגש קריית )י מסלול קבוע מראש "סיורים עפ 64

 (. חינוך

 .בקרה יומית על מאבטחי מוסדות חינוך .0.6.6.0

מוקד  צעות בדבר המשך חיבור אתרים בכפרבחינה וביצוע סקר ה .0.6.8
99. 

בתיאום )תיבחן האפשרות לביצוע מכרז חדש לבחירת חברת אבטחה  .0.6.3
 (.מול הרכש והגזברית

י ביטחון הכפר "יתבצע באופן יזום ע( פתע/ שוטף )פיקוח ובקרה  .0.6.0
 .וסיוע משמר הכפר

 :קריית חינוך/מוסדות חינוך .0.8

בבית הספר ובגני הילדים פועלים על פי תכנית עבודה מונחית  .0.8.6
 .ט"הקבי "ומפוקחת ע

 ו הדרכות ותרגיליםבוצע .0.8.8

בוצעה הדרכה לסגל המורים והגננות במסגרת פתיחת שנת  .0.8.3
 .הלימודים

 .ט"י הקב"ברי דדון המונחה ע, נבחר רכז ביטחון חדש לבית הספר .0.8.0

ישובץ מאבטח נוסף לגנים , ח"בוצעה הדרכה למאבטחי המוס .0.8.9
 .האמריקאים במהלך חודש דצמבר

 (. 61)בבית הספר  יבוצע שדרוג ותיקון מערך המצלמות .0.8.1

 .יסתיים בשבוע הקרוב( 64)פרויקט המצלמות באשכול גני ילדים  .0.8.7

 . ח בבית הספר ובאשכול גני ילדים"בוצעו תרגילי היערכות לשע .0.8.2

+ ' מ 8גובה )רכיבי ביטחון בקריית החינוך קיימים למעט גדר תקנית  .0.8.9
 .8463אשר תושלם לקראת סוף שנת , (בסיס
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 :משמר הכפר  .9

כולל שישי ) 24%  -הפרשים פועלים בהיקף של כ' בים כולל יחצוותי המתנד .9.6
 (.שבת

-מתנדבים לאבטחת אירוע טקס פתיחת שנת הצופים ב 9הופעלו  .9.8
82.49.8463. 

לטובת  43.66.8463-ביום הבטיחות הבינלאומי אשר יתקיים בתאריך ה .9.3
קריית החינוך והקהילה יאובטח באמצעות הפקחים ומתנדבי משמר הכפר 

  (.2כ "סה)

בפעילות גלויה . ש וברשפון"מבצעים בהיקף מתנדבים גדול בכפ 2בוצעו  .9.0
על רשפון על רקע התפרצויות ( במהלך חודש אוקטובר)בשימת דגש , וסמויה

 .לקרוואנים

בוצע מעצר חשוד שפגע באמצעות רכב גנוב ברכבו של תושב הכפר בכביש  .9.9
 .הכפר המרדף והמעצר התבצע באמצעות מתנדבי משמר, המעפילים' ברח

משטרת גלילות אישרה באופן עקרוני לקיים פעילות משולבת של משמר  .9.1
מצב שהוביל ברבעון האחרון למכפיל כוח בתחושת , ב חוף השרון"הכפר ומג

חים בגזרת חוף "הביטחון של התושבים ולהצלחות בביצוע מעצרים של שב
 .השרון המקרינה בהחלט גם על כפר שמריהו

 :יעדים  .9.7

ית "מבס –( י"מ)תפעול מתנדבים /הכשרה ושיבוץ, גיוס, שימור .9.7.6
 .חדשה

קיום מבצע חודשי של צוותים במעגל הרחוק והקרוב בכפר שמריהו  .9.7.8
 .וברשפון כולל פעילות סמויה

אושר שימוש ברכבים פרטיים לטובת פעילות משטרתית קרי  .9.7.3
 . ניתן כיסוי ביטוחי -י משטרת ישראל"ע 149במסגרת יחידה 

 .באופן מלא קרי במהלך כל ימי השבוע 149הפעלת יחידת  .9.7.0

 (.64.49.8460)היערכות לקראת אירוע הטריאתלון  .9.7.9

כולל שיחות מול , קשר הדוק מול קצין המתנדבים בתחנת גלילות .9.7.1
 .ראשי צוותים לפחות אחת לרבעון

 .ש"המשך ביצוע בקרה קפדנית באתרי בנייה בכפ .9.7.7

פנים באמצעות משרד ה" ניצן"מתוכנן להתקבל מכשיר קשר מסוג  .9.7.2
 .אגף הביטחון לטובת חיזוק הקשר עם המשטרה וגופי החירום

במהלך החודש הקרוב יתבצע תחשיב אגרת השמירה לתושב ובניית  .9.7.9
 .מעטפת לניסוח חוק עזר מתאים

מאופיינת מחלקת הביטחון באופן , במסגרת אתר אינטרנט למועצה.9.7.64
הפעילות בנושא נמשכת עד להפעלת . לטובת תושבי הכפר פרטני

  .8463לקראת סוף האתר 

הוזמן ממפקד תחנת " סיכום שנתי" 8463ועדת ביטחון דצמבר .9.7.66
 .גלילות
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 נתוני פעילות עבריינות רכוש .9.2

 נת ש
1122  

' מס
 התפרצויות 
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 מאי

3 

6 

 

 :התפרצות לדירה .9.2.6

 .התפרצויות 2 -(80.1עד ) 8463 .9.2.6.6

 התפרצויות 88- 8468 .9.2.6.8

ח עם מסמך "שב( + אוקטובר חודש)הזורע ' חים ברח"שב 0נעצרו  .9.2.8
 .מזויף

 מזרחית למסילת הרכבת" אשטרום"נעצר שומר אתר העבודה של  .9.2.3
 .בגין גניבת סולר

 . י מפקד התחנה"שאר עבירות הפשיעה יוצגו בסיכום שנת העבודה ע .9.2.0

 יקט המצלמות בכפרפרו .1

' רח)סה לכפר להתקנת המערכת בכני 8460יבוצע פיילוט בתחילת שנת  .1.6
 .חורשרחוב היציאה בוב (הזורע

כלי  זיהוייעוד המערכת לנהל בקרה על כלי הרכב הנכנסים לכפר ותאפשר  .1.8
 .גנובים או חשודים על סמך ממשק למאגר הנתונים של משטרת ישראל רכב

בית העלמין לכיוון צפון )י צרכים מוגדרים "הוספת מצלמות לכפר עפ .1.3
 (. החילוץ' ומכולות יח

 .ות בכפר בתחילת חודש נובמברתתבצע מסירה של פרויקט המצלמ .1.0

 .צפייה במצלמות הכפר ואחזור התמונות מתבצע בקלות תפעולית רבה .1.9

 .ביצוע שדרוג לפרויקט המצלמות בבית וויל .1.1

אשר יצפה , הקמת מוקד לילה פעיל ומיומן על בסיס מתנדבים ומתנדבות .1.7
בתיאום )בתמונת המצלמות ויפעיל את הסייר בהתאם וצוותי המתנדבים 

 (.גיארון עם יוסי
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 :התייחסות משתתפים .7

 :חבר, אמיר גולעד .7.6

ממליץ לחזק את . ב"מברך על הפעילות המשולבת של משמר הכפר ומג
  .הקשר המוביל להצלחות רבות

 :חבר, יוסי גיארון .7.8

יסייע בהקמה ואיוש המוקד היישובי תוך כדי איתור ושיבוץ תושבים 
' משמר הכפר וחבמתנדבים אשר יפעלו בזוגות ובמקביל לצוותים של 

 .האבטחה

 :חבר ומפקד יחידת החילוץ, שי רז .7.3

ציין . החילוץ' עדכן סטטוס התקדמות בנושא רכש מכולות וציוד ייעודי ליח
ד שהתחרשו לאחרונה בצפון "את הרלוונטיות של היחידה לנוכח אירועי הרע

 . הארץ

 :ר הוועדה"סגן יו, קורשיא' סרג .7.0

" 149יחידה "י התרשמותו "ר ועפחזר  לפעול כמתנדב במסגרת משמר הכפ
 .פועלת בצורה מסודרת וחלקה

 : ראש המועצה, דרור אלוני .7.9

אין , לראייה הרבעון האחרון שקט, חשוב וחיוני לפעול למניעת פשיעה
ממליץ להמשיך ולבצע ביקורות . גניבות רכב ועבירות נוער, התפרצויות

ב "פ עם מג"שתה(. לצורך הרתעה)באתרי בנייה ולתעד כל מי שנמצא באתר 
נתון , תורם מאוד שכן הינם בעלי מיומנות בפעולה בשטחים חקלאיים

 .המהווה יתרון גדול

 : ר ועדת ביטחון"יו סיכום .2

ט בסיוע יוסי גיארון יפעלו לבניית מוקד תפעולי לצפייה במצלמות "הקב .2.6
מתרשם מאוד מהשקט היחסי ברבעון האחרון . הכפר על בסיס מתנדבים

 .יעהמבחינת נתוני הפש

יגאל , ט הכפר"ב ברוך סולומון ולקב"מודה לכלל הפורום ומביע הערכה לרס .2.8
 .השוטפת והיזומהרדה על הפעילות 
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