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 שלום רב,

 

  –ועדת הביטחון של המועצה המקומית כפר שמריהו הנדון: 

 1103 מרץ 31סיכום דיון מיום 

 

 כטר.יבמועדון ר 69:44בשעה  מרץב 65 ,ד' הועדה קיימה דיון ביום .6

 השתתפו: .0

 יו"ר הוועדה  -עמירם אליאסף .0.6

 חבר – סיוון אבנרי .0.0

 חבר -רון לוקר .0.5

 חבר וראש המועצה –דרור אלוני  .0.0

 קב"ט המועצה -יגאל רדה  .0.9

 יקט המצלמותיועץ לפרו –שלום אבישי  .0.1

 מטרות הדיון: .5

 .0465עבודה  רבעון א' בשנתסיכום  .5.6

 הצגת נתוני פשיעה. .5.0

  .סעדכון סטאטו -  מצלמות פרויקט .5.5

 :יגאל רדה –הקב"ט סקירת  .0

 כללי .0.6

 הדרכה ובקרה על פעילות חברת האבטחה .0.6.6

 ביקורות מפקח יום ולילה .0.6.0

 קיום כנס מאבטחים רבעוני לצורכי הדרכה והצגת תקלות אופייניות .0.6.5

 שימת דגש על בולטות /נראות כגורם מרתיע .0.6.0

 בקרה/צפייה על המאבטחים –פרויקט מצלמות בכפר .0.6.9

 של ראשי הצוותים במשמר הכפר על המאבטחים / סייר הכפר בקרה .0.6.1

 00:44המאבטחים בשערים יבצעו רישום של רכב נכנס/יוצא מהשעה  .0.6.4
 00:44והחל מהשעה 

 יבצעו תשאול שיעלה בהדרגה לתוך השעות המאוחרות. .0.6.4
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 בקרה יומית על מאבטחי מוסדות חינוך. .0.6.9

 

 מוסדות חינוך: .0.0

י תכנית עבודה מונחית בבית הספר ובגני הילדים פועלים על פ .0.0.6
 ומפוקחת ע"י הקב"ט.

 .בוצעו הדרכות ותרגילים .0.0.0
 איום יחוס נפילת טילים בהפסקה )תרגיל לאומי(. .0.0.5
 פקע"ר. -הדרכה לתלמידים וסגל המורים .0.0.0
בוצע תכנון של מערך המצלמות ומערכות אזעקה לאשכול הגנים  .0.0.9

 החדש. 

 

 משמר הכפר : .0.5
 .44% -המתנדבים פועלים בהיקף של כ צוותי .0.5.6

 0מתנדבים לאבטחת האירוע,  50השתתפו  -אירוע צעדת הבנים .0.5.0
 פרשים )מסלול קצר, בינוני, ארוך(. צוות קדמי ומאסף.

. בפעילות וברשפון מבצעים בהיקף מתנדבים גדול בכפ"ש 1בוצעו  .0.5.5
 גלויה וסמויה.

תפעול מערך המתנדבים מתבצע בסיוע של בת שירות לאומי, מעין, הן  .0.5.0
הפעילות בשגרה. בשת"פ מול ראשי  לאירועים ובשימת דגש על

 הצוותים.
ישולבו במערך האבטחה  –במסגרת האירועים הקהילתיים  .0.5.9

 הזיכרון, יום העצמאות...(. -)טריאתלון, יום
הכשרה בנושא התנהגות מבצעית וקרב מגע תבוצע לכלל המתנדבים  .0.5.1

נשים   0-במהלך חודש מרץ בתיאום מול מ"י. מועד מיוחד יקבע ל
 ' הפרשים.מיח

מתנדבים. מהווה עתודה להפעלה בחירום וחיזוק  44היחידה מונה  .0.5.4
במגמה לרכז  -( ומכלולי שע"ח ע"פ הצורך04מערך יחידת החילוץ )
 מאמץ בהיבט המבצעי. 

 יעדים : .0.5.4

 שימור, גיוס והכשרת מתנדבים )מ"י( , רכש ציוד ייעודי. .0.5.4.6
קיום מבצע דו חודשי של צוותים במעגל הרחוק והקרוב בכפר  .0.5.4.0

 .ברשפוןשמריהו ו
 סיוע בבקרה על מאבטחי חברת האבטחה. .0.5.4.5

מתנדבים מקיימת פעילות שוטפת בימי  60מונה  יחידת הפרשים כפ"ש .0.5.9
שישי בצהריים ובשבת בבוקר באופן קבוע בשטחים החקלאיים של 

 .שבחי"ם, כולל סיוע באיתור ורשפוןכפר שמריהו 

 

 נתוני פעילות עבריינות רכוש .0.0
 התפרצות לדירה: .0.0.6

 התפרצויות. 1 -0465 .0.0.6.6
  התפרצויות. 04- 0460 .0.0.6.0

 שבח"ים  0בחודש ינואר נעצרו  .0.0.0
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 המלצות אופרטיביות  .9

י, "מ -תפיסת הביטחון בכפר הינה על בסיס מעגלי האבטחה )מעגל חיצוני .9.6
 בתי התושבים(. -חב' אבטחה, מעגל פנימי -מעגל "שערי הכפר"

יבוצעו במסגרת מדיניות ההרתעה והמניעה לחיזוק תחושת הביטחון ,  .9.0
 הדברים הבאים:

סיורים מוגברים של השוטר והקב"ט לאיתור חשודים כולל בקרה על אתרי  .9.5
 בנייה ועבודה בצמוד לרכז המודיעין של משטרת גלילות.

משמר הכפר יופעל בשגרה ובשימת דגש בסופ"ש ובעיקר חוהמ"פ, כולל  .9.0
 (. G4Sבקרה בפועל של ראשי הצוותים מול מערך האבטחה בכפר )

שעון קיץ יופעל מהשעה  09.5)בתאריך 64:44כפר מופעל החל מהשעה סייר ה .9.9
04:44.) 

( שולבו במרחבים הציבוריים מצלמות 00במערך המצלמות הפעילות בכפר ) .9.1
 ( הן במעגל החיצוני והן במעגל הפנימי.69דמה )

על בסיס בנות  -בנייה והפעלה מוקד לצפייה בזמן אמת ואחזור צילומים .9.4
 מדי יום. 00:44ימים בשבוע עד  9ר( וזאת במשך במספ 5שירות לאומי )

המוקד יפעל וישרת את המועצה והתושבים בתחומים השונים ויאפשר  .9.4
 הפעלת גורמי שעת חירום השונים.

 בתיהם ודיווח לביטחון על חריגים הגברת מודעות התושבים למיגון .9.9
 חשודים בנוף. ו

 

 יקט המצלמות בכפרפרו .1

 אנטנות השידור במעגל ההיקפי.הסתיים שלב של התקנת המצלמות ו .1.6

הקב"ט הציג מיקום המערכת מופעלת בשלב ההרצה )לפני מסירה(.  .1.0
 המצלמות.

 חברי הוועדה צפו בפעולת המצלמות בחדר הקב"ט. .1.5

 L.P.Rפיילוט מערכת בקרת כניסת רכבים  .1.0
, להתקנת המערכת בכניסה לכפר 0465יבוצע פיילוט במהלך אפריל  .1.0.6

 חורש רחוב היציאה בוב רח' הזורעב

יעוד המערכת לנהל בקרה על כלי הרכב הנכנסים לכפר ותאפשר  .1.0.0
גנובים או חשודים על סמך ממשק למאגר הנתונים של  כלי רכבאיתור 

 משטרת ישראל.
המערכת תאפשר פתיחת המחסום באופן אוט' לכלי רכב מורשים  .1.0.5

 בלבד. 
 המע' תאפשר זיהוי ודאי של חזית הרכב ומספרו.  .1.0.0
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 סיכום .4

י וצפייה במצלמות, לביקור כלל הפורום במוקד השיטור הקהילתבהמשך  .4.6
 "ר וועדת ביטחון;להלן דברי יו

ילומים של חברת "מוביטקס" שיפור איכות הצ המצלמות ייבדק מול יבואן .4.0
צפייה במספר לוחית הרישוי של כלי בשאיפה לתוצאות מקסימליות ול

 הרכב הנצפים. 
 רות להגברת התאורה גלויה או תאורת אינפרה אדום. אפשהתיבחן  .4.5
תבוצע כפיילוט והחלטות יתקבלו   .L.P.Rמערכת בקרת כניסת רכבים  .4.0

 בהתאם.
 לכל אירוע פריצה יועברו מספרי הרכבים שנכנסו/יצאו מהכפר למ"י. .4.9
יצירת מנגנון שיאפשר צפייה במרבית שעות היום על בסיס בנות שירות  .4.1

 לאומי ומתנדבות.

 

 

 

 בברכת חג אביב שמח,                                                                         

 
 
 

 

 

 

 
 רשם : יגאל רדה

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 העתקים : 
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

כפר שמריהו –ן חוחברי ועדת ביט  
מת"ח גלילות – דניאל נימרוד סנ"צ  

 יו"ר –עמירם אליאסף 
 וועדת ביטחון

 המועצה המקומית
 כפר שמריהו
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