המועצה המקומית כפר שמריהו
מחלקת ביטחון
י"א תשרי תשפ"א
 29ספטמבר2020 ,

סיכום ועדת מל"ח 29.09.2020
משתתפים :ראש המועצה המקומית כפר שמריהו ,סרג' קורשיא
רמ"ט – דני אבימאיר
ראש מכלול מידע לציבור – ד"ר אריה יוקי גניגר
סגנית ראש מכלול מידע לציבור -אניק זבליק
ראש מכלול כ"א וכספים  -גרשון טוסק
קב"ט המועצה  -דור בן דוד
ראש מכלול דלק ומזון  -ליאור גולן
מזכירת ראש המועצה  -מיכל מעיין סימון
מפקד יחידת החילוץ  -שי רז
מנהל תא אחזקה ולוגיסטיקה  -אלעד אברמוביץ'
ראש מכלול חינוך  -אדוה חלפון
ראש מכלול הנדסה – אינג' דיוויד ברייטבורד
מנהלת תא איכות סביבה ותברואה  -אתי אנקורי
מנהל מחלקת מחשוב  -יגאל הראל
פסיכולוג  -רוברט צ'רניק
ראש מכלול רווחה  -איילה ברטור
מנהלת מרכז וייל  -עדי גולן
מנהל אחזקה אשכול גנים  -שרון שביט
יו"ר אגודת המים  -יעקב רמי נוימן
מפקד יקל"ר כפר שמריהו  -סא"ל דורון סחר במיל.

ראש המועצה ,סרג' קורשיא:
הצגת תמונת מצב עדכנית של תחלואת קורונה בכפר שמריהו .נכון להיום כ  12חולי קורונה וכ28 -
מבודדים .המועצה יוצרת קשר כל מספר ימים עם החולים והמבודדים .הדגש הוא על חשיבות
האכיפה והפיקוח במרכז המסחרי ובמקומות נוספים בכפר שבהם באופן טבעי ישנו ריבוי של
אנשים .הקפדה על עטית מסיכות ושמירה על הגבלות הקורונה וההתקהלות במקומות סגורים
ופתוחים גם יחד.
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לגבי הכשרת חוקרים אפידמיולוגיים ,נמצאים כרגע שני עובדי מועצה במהלך הכשרה של פיקוד
העורף ומשרד הבריאות .בהמשך יתווספו אנשים נוספים להכשרה הזו .ברשפון כרגע  3חולים
בלבד .חשוב להיות ערניים לתחלואה גם ברשפון מאחר ובית הספר היסודי משותף והדבר עלול
להשליך על פתיחת בית הספר לכשיאושר על ידי משרדי הממשלה.
מפקד היקל"ר ,סא"ל דורון סחר:
פיקוד העורף קיבל על עצמו את האחריות לקטיעת שרשרת ההדבקה .תהליך ארוך שלוקח לא
מעט זמן .ברגע שיסתיים תהליך ההכשרה של החוקרים האפידמיולוגיים יהיה קל יותר לרשויות
להפחית את רמת התחלואה בקרבן ולחזור לצבע ירוק .מודל הרמזור אינו מתאים לרשויות
קטנות והגבול המתקיים בהן בין הצבעים הוא דק מאוד .על מנת למנוע מעבר מירוק לצבעים
אחרים יש שני עקרונות שחשוב להקפיד עליהם .האחד הוא נושא ההסברה והשני הוא הבדיקות
הרפואיות שחשוב לבצע .נמצא כאן לסייע בכל שאלה בנושא.
ראש המועצה ,סרג' קורשיא:
הקמנו צוות תכנון בנושא קורונה שחברים בו חמישה תושבים ומפקד היקל"ר .צוות התכנון
מקיים הערכת מצב בהתאם לנתוני התחלואה ותמונת המצב מהשטח וכמובן קבלת החלטות
לביצוע בהתאם.
קב"ט המועצה ,דור בן דוד:
הצגת מצגת בתחום החירום .הסבר על שולחן מרכזי בחמ"ל החירום ועל תפקידי המכלולים
השונים .בנוסף הצגת תחום הפס"ח והמל"ח.
ראש המועצה ,סרג' קורשיא:
חשוב להכיר את תחום החירום באופן מעמיק מאחר והמצב במזרח התיכון הוא דינאמי ומשתנה
כל הזמן .חשוב שהמועצה תהיה מוכנה לכל תרחיש ולכל אירוע.
ראש מכלול מידע לציבור ,יוקי גניגר:
מבקש לקבל את המצגת ולהפיץ אותה לכל חברי הועדה .מיד בתום הקורונה או לפחות בתום
הסגר ,חשוב לבצע אימון למכלולים השונים בעיקר בהפעלת המערכת הממוחשבת .בנוסף ,כרגע
מנסים לגייס מתנדבים נוספים צעירים למכלול מידע לציבור.
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מנהל תא אחזקה ולוגיסטיקה ,אלעד אברמוביץ':
מבקש להבין את החלוקה בין המכלולים ואת תחומי האחריות המוטלים על כל אחד מהם.
ראש המועצה ,סרג' קורשיא:
למרות החלוקה בין המכלולים חשוב להבין כי שיתוף פעולה בין המכלולים הוא תנאי הכרחי
להצלחת עמידת הרשות במצבי חירום לטובת התושבים ולשמירה על שגרת החיים בכפר בעת
חירום.
מודה לכלל המשתתפים בוועדה.

בברכת שנה טובה ובריאות איתנה,
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