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 :יגאל רדה –הקב"ט  .9

 :חברת אבטחה .9.6

 מימוש הסכם בפועל:

 .הכשרת מאבטחים וביצוע רענונים ע"פ הנחיות מ"י 

 .ביקורת מפקח יום ולילה 

 הוראות נהלים / נהלים. כנס מאבטחים רענון 

 .שימת דגש על בולטות / נראות כגורם מרתיע 

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

 .פשיעה  נתוני .9.2

 טבלת נתונים: .9.2.6

 

חשודים בעלי רקע של עבירות  5בנוסף עוכבו ע"י השוטר והקב"ט *
 רכוש.

 .פורטו בפני הפורום המלצות אופרטיביות לחיזוק ההרתעה והמניעה בכפר .9.2.2

 החולפת.השוטר הקהילתי הציג באופן מפורט את כל ההתפרצויות שאירעו בשנה  .9.2.1

מתחקור של השוטר הקהילתי  הוצגו לפורום מאפייני ההתפרצויות כנגזרת .9.2.0
 והקב"ט.

 מוסדות חינוך: .9.1

 עברו הכשרות ורענונים. -מאבטחי מוס"ח 

  הערכות ותרגול.-איום יחוס נפילת טילים 

 הערכות ותרגול-איום יחוס רע"ד 

 פקע"ר. -הדרכה לתלמידים וסגל המורים 

 חוס.יע"פ איומי הי גני הילדים תודרכו ותורגלו 

  בניית אשכול חינוך )שילוב הגנים( במתחם בית הספר , יבדקו צורכי הביטחון ויוכן
 נוהל אבטחה בהתאם.

 משמר הכפר: .9.0

  84%צוותי המתנדבים פועלים בהיקף של כ . 

 מתנדבים. 94 -בוצעו מטווחים )ע"ח המועצה( ל 

  ה סמכויות מתנדב.מתנדבים לקורס , במרחב ירקון , ללימוד / הכשר 69נשלחו 

 .ערב הוקרה למתנדבים התקיים בתחילת ספטמבר במועדון הספורט כפ"ש 

  שולבו במערך האבטחה–במסגרת האירועים הקהילתיים 

  מתנדבים מהווה עתודה להפעלה בחירום וחיזוק מערך יחידת  84היחידה מונה
 במגמה לרכז מאמץ בהיבט המבצעי. -החילוץ ומכלולי שע"ח ע"פ הצורך

 2466 2462 סוגי העבירות

 60 26 התפרצות לדירה

 2 2 שבל"ר )גניבת רכב(

 1 2 התפרצויות לרכב

 2 2 התפרצויות לעסק

 9 2 סמים )אחזקה,שימוש,סחר(

 9 2 סדר ציבורי

 4 9 שהייה בלתי חוקית
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 מהפך בתפיסת האבטחה. -קט המצלמות בכפר פרוי .9.9

 התקנת המצלמות במעגל ההיקפי המערכת מופעלת בשלב ההרצה.הסתיים שלב  .9.9.6

 אתרים אתר נוסף יותקן בדרך השדות.מצלמות בתשעה  68הותקנו  .9.9.2

 מצלמות נוספות. 0צפי התקנה של  .9.9.1

להתקנת למערכת בקרת כניסת רכבים בכניסה  2461יבוצע פיילוט בתחילת  .9.9.0
 הזורע. ברחוב

 דברי חברי הועדה: .9.1

שמריהו רשפון , -עדכן את הפורום סטטוס הקמת יחידת החילוץ כפר -שי רז .9.1.6
מתבצעת פעילות מיידית לרכישת ציוד חילוץ קל , בהמשך יאופיין בשיתוף מנהלי 

 ואשר יוצג ומכשירי הקשר המחלקות מפרט וכמויות של ציוד החילוץ הכבד
 ברבעון הראשון בפני מליאת המועצה וגיבוש תב"ר ולרכש בהתאם .

 יושם דגש על הצרכים בערכי חיסכון תוך שמירה על הצרכים המבצעיים. .9.1.2

 מגובשת ת"ע שנתית להכשרה ותפעול היחידה. .9.1.1

 .ביקש לבדוק עובדים במתחם אשכול הגנים החדש -אמיר גולעד .9.1.0

קול דעת והקפדה על ערכי חיסכון ה של רכש ציוד ליח' החילוץ בשיהסוגיציין את  .9.1.9
 כולל ציוד קשר .

מאבטחי הכפר לבצע תשאול הנכנסים בשימת דגש על השעות  –סיוון אבנרי  .9.1.1
 הקטנות של הלילה.

מברך על הפעילות ורוח ההתנדבות של יחידת  –דרור אלוני  –ראש המועצה  .9.1.0
 החילוץ המוקמת בפיקודו של שי רז ומנהלי המחלקות דני קרסו וסיוון אבנרי.

במסגרת גיבוש ובניית מוקד תפעולי למצלמות  – אליאסףעמירם  –יו"ר הוועדה  .9.1.8
 ממליץ לבסס את פעילות המוקד על מתנדבים )בנוסף על בנות ש"ל( .

 יות  המאבטחים ולהציגם בפני הפורום.מבקש לבחון את סמכו .9.1.9

לבדוק ולוודא שלמתנדבי משמר הכפר )המעוניינים( יופק רישיון לנהיגת רכב  .9.1.64
 משטרה .

 
 

              בברכת שנה אזרחית שקטה.   
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