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 ' ניסן תש"פו  

 _________________לכב'

 )רשימת תפוצה(

 

 שלום רב,

 

 –שמריהו -ת הביטחון של המועצה המקומית כפרועדהנדון: 
 סיכום ישיבה תקופתית

 

באמצעות אפליקצית  13:00בשעה  30.03.2020 -ה ב' הועדה קיימה דיון ביום .1
ZOOM. 

 השתתפו: .2

 יו"ר ועדת ביטחון –סרג' קורשיא  .2.1

 חבר –עמירם אליאסף  .2.2

 חבר –דני אבימאיר  .2.3

 חבר – דני אלכסנדרוביץ .2.4

 חבר –יאיר הורביץ  .2.5

 חבר -שי רז  .2.6

 קב"ט המועצה, חבר -יגאל רדה  .2.2

  רשפון-מפקד משמר כפ"ש –דני קרסו  .2.2
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 :היערכות המועצה לנגיף הקורונה -סקירת תמציתית  .3

 65קבוצת הסיכון מגיל ללנגיף הקורונה בשימת דגש נערכת המועצה  .3.1
 ומעלה.

 המועצה פועלת לשמירת הרציפות התפקודית בשירותים הניתנים לתושב .3.2
 .מהעובדים 30%ועובדת בהיקף של 

 מערך האבטחה בכפר פועל בשגרה ביום ובלילה. .3.3

 הצגת נתוני התפרצויות לבתים :  .4

 התפרצויות. 9 – 2012 .4.1

 התפרצויות. 5 – 2019 .4.2
 .55התפרצות בדרך השדות  – 15/02/20 -2020 .4.3
 התפרצות לבית ברחוב הכפר. – 19/3/20 –ברשפון  .4.4

 

 מפקד יחידת המתנדבים:-פעילות משמר הכפר .5

מתנדבים , מידי יום פועל צוות  באופן יזום הוגברה  פעילות משמר הכפר .5.1
 .של המשטרהאנו עדים לנוכחות נמוכה  .רשפון-ב כפר שמריהוחבמר

לא מאושרים לפעילות במסגרת  60 גיל מעל מתנדבים  על פי הנחיות מ"י .5.2
 מתנדבים(. 32מתנדבים מתוך  10היחידה )מדובר על 

השער הצפוני והשער המזרחי של רשפון יסגרו החל  29.03.20החל מתאריך  .5.3
בצומת בית העלמין בכפר שמריהו המוביל לכיוון  . השער22:00מהשעה 

שבועיים לצמיתות )מתואם עם החקלאים בכפר -רשפון נסגר לפני כ
 שמריהו(.

משטרת גלילות אינה מקפידה על חיטוי הניידת המשטרתית המוקצה  .5.4
 רכבם הפרטי.בלטובת פעילות המתנדבים ועל כן, ממליץ למתנדבים לצאת 

 :התייחסויות .6

 שי רז –ץ החילומפקד יחידת  .6.1

אנו נמצאים בעונת מעבר, ופוטנציאל השריפות עולה בתקופה  .6.1.1
תחנת לסיוע לזו, צריכים להגביר את המודעות וההיערכות של היחידה 

 כיבוי הרצליה.

 עמירם אליאסף .6.2

ממליץ למקם מצלמה בכניסה לרחוב השדות )כפי שהיה  .6.2.1
 לתנועה כניסה/יציאת כלי הרכב מהכפר.בעבר( כאמצעי בקרה 

 סיכום יו"ר ועדת ביטחון: .7

מעריך ומוקיר את פעילות משמר הכפר היומיומית בתקופה זו. מפקד  .2.1
התפרצויות ללהגברת הפעילות לנוכח האיומים  בהמשךמשמר הכפר יערך 

 במרחב שלנו, כולל בקרה/פיקוח על אתרי בניה פעילים.

מחלקת הפיקוח הוכפפה למנהל מחלקת הביטחון והחירום של המועצה,  .2.2
 נחיותהוקנו לפיקוח סמכויות נוספות בתחום האכיפה על פי ה ,כןכמו 

 משרד הבריאות.

הופעלה אכיפה על הסקטור העסקי באמצעות כוח שיטור של משטרת  .2.3
 גלילות בתיאום עם הקב"ט. הקב"ט ימשיך לפעול לאכיפה כמתחייב.
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המועצה מיקמה מחסום פיזית על תוואי הרכבת מכיוון רשפון לכפר  .2.4
 ., הקב"ט יפקח4/4למניעת מעבר של רכבי שמריהו 

הקב"ט יבדוק עלות חיבור מצלמה בכניסה לרחוב השדות ויציג את  .2.5
 המשמעויות והעלויות.

שנה החולפת, של ה במתכונתהאירועים "משואה לגבורה" לא יתקיימו  .2.6
 הרלוונטיות לתקופה זו. הנחיות מ"י ומשרד הבריאות ונפעל על פי

 ונת.תודה למשתתפים בשיחה המקו .2.2
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 רשם : יגאל רדה
 

   העתקים :
 חברי המועצה המקומית כפר שמריהו

כפר שמריהו –חברי ועדת ביטחון   
 מת"ח גלילות

 יו"ר –סרג' קורשיא 

 
 וועדת ביטחון

 המועצה המקומית
 כפר שמריהו
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