המועצה המקומית כפר-שמריהו
מחלקת ביטחון
 24ביוני 6469
י"ג בתמוז תשע"ה
לכב'_________________
(רשימת תפוצה)

שלום רב,

הנדון :ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר-שמריהו –
סיכום דיון מיום 56.60.03
 .0הועדה קיימה דיון ביום ג' ה 24.41.6469 -בשעה  69044בחדר דיונים רכטר.
 .2השתתפו0
 .6.6עמירם אליאסף – יו"ר ועדת ביטחון
 .6.6סרג' קורשיא – מ"מ יו"ר הוועדה
 .6.2דרור אלוני – חבר וראש המועצה
 .6.0יגאל רדה  -קב"ט המועצה ,חבר
 .6.9רס"ב ברוך סולומון – שוטר קהילתי ,חבר
 .6.1שי רז – חבר ומפקד יחידות חילוץ
 .6.2יעל לוי – חבר ומזכירת המועצה
 .6.2יוספה כהן – מנהלת קשרי קהילה
 .6.9אלינור מילשטיין – מנהלת מוקד ביטחון
 .6.64אייל זילברסון  -חבר
 .6.66רון לוקר – חבר
 .6.66אמיר גולעד – חבר
 .6.62יוסי גיארון – חבר
 .6.60סיון אבנרי – חבר
 .5אורחים0
 .2.6אייל דותן – מנכ"ל חברת טנדו
 .2.6ערן ירקוני – מנהל מקצועי חברת טנדו
 .2.2אנואר סעב – אפליקציית ביטחון
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 .4מטרות הדיון
 .0.6הצגת אפליקציה בנושא שעת חירום וביטחון ע"י אנואר סעב.
 .0.6פרויקט מצלמות בכפר.
 .0.2פעילות משמר הכפר ,כולל מבצעים בולטים – עדכון מפקד משמר הכפר,
סרג' קורשיא.
 .0.0נתוני פשיעה – עדכון שוטר קהילתי ,ברוך סולומון.
 .0.9המלצות אופרטיביות בדגש כניסה לקיץ  -קב"ט הכפר.
 .0.1התייחסות חופשית וסיכום יו"ר הועדה.
 .3אפליקציה לשע"ח ,ביטחון ושגרה – אנואר סעב:
 .9.6הוצגה לחברי הועדה אפליקציה המאפשרת ניהול עבודת המועצה בשגרה,
בשע"ח (בעת הפעלת מכלולי החירום) ,ביטחון ודוברות וקשר מול הקהילה.
 .9.6האפליקציה מאפשרת לנהל את שגרת המועצה בכל תחומי החיים מול
התושבים ועבודה פנימית של מחלקות המועצה (לדוגמא 0מחלקת גבייה).
 .9.2שימוש באפליקציה על ידי התושב תאפשר אופטימיזציה של תהליכי
העבודה במעגל השירות מול הקהילה.
 .9.0בשע"ח – האפליקציה תאפשר לשמור על רציפות תפקודית מול התושב ,שכן
"כל מה שעובד בשגרה יעבוד בחירום".
 .0פרויקט המצלמות בכפר:
 .0.0מצלמות :LPR
 .1.6.6הוצג ע"י יו"ר ועדת ביטחון הצורך המבצעי ,באופן חד-ערכי ,של
מצלמות שיבצעו תיעוד אוטומטי של כל לוחיות הזיהוי של הרכבים
הנכנסים/היוצאים משטח הכפר (השומרים יבצעו מעקב אופטי
בלבד).
 .1.6.6מצב זה ישלים את מעגל האבטחה והתיעוד (בשילוב מערכת
המצלמות הקיימת בכפר) באופן שייתן מענה שלם ואיכותי באופן
יחסי למצב הקיים.
 .1.6.2במקביל כאשר כל הכפר יהיה מרושת בסיבים אופטיים אזי יהיה
ניתן לשדרג את החיבור של כלל מערכת המצלמות בכפר (ביה"ס,
בית וייל ,אשכול גנים ומצלמות ה )LPR -לתשתית אחת שתהיה
מחוברת למוקד המרכזי.
 .1.6.0הוצגו יכולות מערכת מצלמות  LPRע"י נציגי חברת טנדו.
 LPRמקומיות
לדבריהם ,האפשרות להציב מצלמות
בכניסות/יציאות מהכפר ומשיכת נתונים באמצעות דיסק-און-קי
מופיעה בתוכנית כפי שהוגשה לפני מס' חודשים למהנדס המועצה.
 .1.6.9יגישו את התוכניות והמחירים ישירות לראש המועצה.
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 .7פעילות משמר הכפר – מפקד יחידת המתנדבים ,סרג' קורשיא:
 .2.6הבסיס מונה סה"כ  12מתנדבים ( 96מתנדבי משמר  66 +פרשים).
 .2.6הצגת עץ מבנה שגרה/חירום – מפקד יחידה ,סגן מפקד יחידה (דני קרסו),
 0ראשי צוותים (ניר מור יוסף ,איתי סמולר ,סיון אבנרי ,רון לוקר) ומפקד
יחידת פרשים (עופר שגב).
 .2.2אחוזי תפעול המתנדבים עומד בממוצע בין  24%ל 22%-אחוזי הפעלה.
 .2.0שיבוץ משמרות מבוצע ע"י בנות השירות הלאומי ,באחריות מפקדת
הבסיס (ליה) בסיוע ראשי הצוותים ע"פ הצורך.
 .2.9הקפדה על חבירה למפקד יח"ס (יחידת סיור) לתחנת גלילות לקבלת
תדריך ודגשים לקראת יציאה למשמרת.
 .2.1קבלת כוחות מג"ב ואחרים בנוהל שת"פ מסודר ,קליטת מתנדבים נוספים
(כיתת כוננות וכדומה) וחלוקה לצוותים ומשימות .עדכון תצ"מ בזמן אמת
לכלל הכוחות המשתתפים באירוע.
 .2.2בוצעו מטווחים (נשק ארוך) במהלך חודש יוני בבה"ד משטרת ישראל.
 .2.2יבוצע ערב יחידה במהלך חודש ספטמבר לכלל מתנדבי משמר הכפר ,כולל
חלוקת תעודות למצטיינים והרצאה בנושא סמכויות.
 .2.9פעילות יזומה0
 – 66.0 .2.9.6אבטחת טקס יום הזיכרון.
 – 66.0 .2.9.6אבטחת אירועי יום העצמאות.
 – 69.0 .2.9.2אבטחת טריאתלון כפר-שמריהו.
 – 69.9 .2.9.0מבצע סגירה של הכפר ,הצבת מחסומים והצגת נוכחות.
 – 24.9 .2.9.9אבטחת מרוץ ע"ש "ארז גבאי".
 – 9.1 .2.9.1מטווח על נשק ארוך בבית שמש למתנדבי משמר הכפר.
 .8נתוני פשיעה – מש"ק קהילתי ,ברוך סולומון:
 .2.6כפר-שמריהו0
 - 0.2 .2.6.6התפרצות לבית ברח' קרן היסוד  ,6כניסה דרך תריס חדר
השינה בין השעות  ,64044-64024לא נגנב דבר.
 – 6.0 .2.6.6התפרצות לבית ברח' המעפילים  ,62כניסה דרך חלון הסלון
בין השעות  ,66044-66069גניבת כספת ואקדח.
 – 69.9 .2.6.2התפרצות לבית ברח' קרן היסוד  ,2כניסה דרך חלון בין
השעות  ,64044-64044גניבת נשק צה"לי.
 .2.6.0אירוע חריג
 – 62/46דווח ע"י תושב בדבר  6חשודים על אופנוע אשר ירו לעברו
בעת שישב ברכבו.
 .2.6רשפון0
מתחילת שנת  6469אירעו  66פריצות.
 .2.2הרצליה ב'0
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מתחילת שנת  6469עד עתה אירעו  66התפרצויות.
 .9המלצות אופרטיביות – קב"ט המועצה:
 .9.6תפיסת הביטחון בכפר הינה על בסיס מעגלי האבטחה .במסגרת מדיניות
ההרתעה והמניעה לחיזוק תחושת הביטחון ,יבוצעו הדברים הבאים0
 .9.0.0סיורים מוגברים של השוטר והקב"ט לאיתור חשודים כולל
בקרה על אתרי בנייה ועבודה בצמוד לרכז המודיעין של משטרת
גלילות.
 .9.0.2הגברת מודעות התושבים למיגון בתיהם במיוחד בתקופת יולי
אוגוסט ודיווח לביטחון.
 .9.0.5הגברת נוכחות ברחב כפר-שמריהו – רשפון בתקופת הקיץ
למניעת ונדליזם.
 .9.0.4נרכשו מכשירי קשר נישאים לטובת פעילות משמר הכפר
בשגרה ובחירום.
 .9.6תפיסת האבטחה נמצאת בבחינה מחודשת.
 .06סיכום והתייחסויות:
 .64.6כלל חברי הועדה תומכים בהתקנת מערכת מצלמות מקומיות לתיעוד כלל
כלי הרכב הנכנסים והיוצאים מהכפר כחלק ממעגל האבטחה ההיקפי
שיתרום ללא ספק לביטחון בכפר ובגיבוש ראיות ישירות (בעבר התרחשו
אירועים שאכן צפינו ברכב המעורב אך ללא יכולת לדלות מספר לוחית
זיהוי).
 .64.6נציגי חברת טנדו – העבירו נתונים לגבי החלופה של מצלמות LPR
מקומיות למחלקת ההנדסה ,על מנת להגיע לתזמון מדוייק בין מערכת
המצלמות הקיימת אל מול מצלמות מערכת ה LPR -צריך לסנכרן את
שעון הזמן ב 6-המערכות.
 .64.2ראש המועצה ,דרור אלוני0
 .64.2.6תפעול ובקרה של כלל מערכת המצלמות במרחב הכפר  -מצריך
משאבי אנוש לצד היכולות הטכניות וזאת על מנת לעמוד
ביעדים המבצעיים .נתון זה מחייב תכנון עתידי והקצאת תקציב
בהתאם.
 .64.2.6לעניין מצלמות ה 0LPR-העניין מצריך אישור תב"ר שיקודם
ויבוצע במהלך השנה במסגרת מגבלת התקציב.
 .64.2.2ראש המועצה מבקש מיועץ חברת טנדו להעביר אליו ישירות את
תכנון מצלמות ה ,LPR-כולל מחירים ,במגמה לקדם אישור
תב"ר וביצוע הפרוייקט.
 .00סיכום יו"ר הועדה
 .66.6הועדה מאשררת שבשלב הראשוני יותקנו מצלמות מערכת  LPRבכניסות
וביציאות של הכפר ,כולל רח' הורדים והשקד ,המערכת תהיה מודולרית
על מנת שיהיה ניתן לשלב בעתיד את כלל המצלמות למוקד הביטחון
המרכזי.
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 .66.6מבקש לתקצב הפרויקט במסגרת תב"ר ,כמו כן -מבקש מיועץ חברת טנדו
להעביר את החלופה הרלוונטית ישירות לראש המועצה ,כולל מחירים –
ראש המועצה יאשר זאת וידאג לביצוע בהקדם.
 .66.2יו"ר הועדה מבקש לזמן לועדה הבאה את מנהל הפרויקט מטעם חברת
 G4Sומנהל האחזקה של המועצה במגמה להתעדכן בסוגיית התשתיות
בכפר (הנחת סיבים אופטיים).
 .66.0רמת הביטחון בכפר גבוהה .מבקש להודות לשוטר הקהילתי ,רס"ב ברוך
סולומון ,למפקד משמר הכפר ,סרג' קורשיא ,מפקדת בסיס המתנדבים
ליה וקב"ט הכפר.
 .66.9תודה לכלל המשתתפים.

בברכה,

עמירם אליאסף –יו"ר
וועדת ביטחון
המועצה המקומית
כפר שמריהו

רשם  0יגאל רדה
העתקים 0
חברי המועצה המקומית כפר שמריהו
חברי ועדת ביטחון – כפר שמריהו
סנ"צ אבי ברסנו – מת"ח גלילות
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