תאריך17\06\20 :
פרוטוקול ישיבת ועדת :ועדת מל"ח עירונית מס' ישיבה :ישיבה מס' 2

נושא:
נערך ביום:

10\06\20

אסמכתא :

נוהל ע"י:

מר רפי סער ראש העיר

נרשם ע"י :

שמות חברי
הוועדה
הנוכחים:

מר דני הרוש ,מר איתי צחר ,מר שי זייד ,הגב' אורית אוזן כרמי ,הגב' עליזה זיידלר גרנות ,הגב'
מירב הלפמן ,הגב' רוזי נוימן ,מר עוזי בוכבינדר ,מר אודי להב ,הגב' אירית גרינברג ,מר ראובן
אביסף ,מר אבי סנדלר ,מר אבי גמליאל.

אורי טל

שמות חברי
הוועדה שלא
נכחו:
שמות מוזמנים הגב' אורית בראון  ,סרן שהר בכר קצינת רשויות נפת גלילות.
שנכחו:
משתתפים ,רכז/ת ועדות העיריה ,סגן מבקר העירייה

תפוצה:

סדר יום :א .תמונת מצב – הערכות להתמודדות עם נגיף הקורונה  -הוצג ע"י מר שי זייד
ב .עקרונות הערכות להתמודדות עם נגיף הקורונה בשלב ב' – הוצג ע"י מר שי זייד.
ג .עדכון גרף אימונים \ הכשרות – חציון ב' – הוצג ע"י הח"מ.
ד .התייחסות חברי הוועדה.
ה .סיכום הישיבה
עיקרי דברי המשתתפים:
א.

ב.

ג.

ד.

ראש העיר – ציין את הפעולות שבוצעו עד היום ואת החשיבות לשמור את הקיים ,צריך
להמשיך ולאכוף את ההנחיה של חבישת מסכות ,צריך להעירך לגל נוסף של נגיף
הקורונה לאור הקלת ההנחיות והחזרה לשגרה ,הנחה שתועברנה לבתי האבות בהם
מתגוררת אוכלוסייה מבוגרת בסיכון גבוה ,הנחיות וריענון תוך הקפדת יתר בכל הקשור
לשמירה על הכללים ההנחיות ההתנהגות ,היגיינה וביקורי משפחות לאור המצב.
מר איתי צחר – עדכן את תמונת המצב – לגבי מאושפזים ושקיימת מגמת עלייה במספר
המבודדים לאור התגברת התחלואה ,הדגיש את החשיבות בהמשך שמירה על הכללים
של חבישת מסכות ושמירת מרחק ,ציין שקיימים  1000מנות לחלוקה מיידית במידה
ונדרש ,במישור הבטחוני ציין את הפיגוע שהתרחש בסמוך לקניון , Gיש לפקוח עין
יתכנו פיגועים נוספים ,ידגיש שהקונה עוד כאן ויש להעירך בהתאם להתפתחויות.
מר שי זייד  -הציג את תמונת המצב והחזרה ללימודים  ,העלה את הצורך בהפרדת
העובדים במחלקות השונות ,הדגיש שיש למצות את הלקחים לפני הסבב הבא  ,ציין
שהמרכז לאיתנות החל לפעול לאחר שנסגר עקב הקורונה ושקיימת חשיבות רבה
שמנהלי הכלולים ומס'  2יעברו הכשרה.
שי הציג את הערכות הרשות להתמודדות עם נגיף הקורונה בשלב ב'.
מר עוזי בוכבינדר ( מפקד יקל"ר) – ציין שהנפה והמחוז נמצאים בתהליך של למידה
ואיסוף הנתונים  ,עדכן שנקלטה קצינת אוכלוסייה ליקל"ר  ,יתואם סיור של היקל"ר
במרכז ההפעלה החדש .ביקש להודות לעיר בשם הנפה על הסיוע ושיתוף הפעולה.
מבקש להדגיש שעדיין לא סיימנו עם הקורונה" ,חיים בנוכחות".
קיימת חשיבות להמשך ההסברה לתושבים ,טיפול באוכלוסייה מוחלשת ובבודדים תוך
ביצוע הנחיות פקע"ר ,משרדי הממשלה ( משרד הבריאות והפנים ).

ה .הגב' רוזי נוימן  -ציינה שנמשכת הפעילות המקוונת לאוכלוסייה הבוגרת שחוזרת לאט
לפעילות במועדונים ,בנוסף נשמר הקשר הרציף עם האוכלוסייה המוחלשת ובקשר עם
והתושבים הבודדים .ציינה את הצורך להקפיד על הנהלים בזמן ביקורי ילדי הדיירים
והמשפחה בבתי האבות ובמקבצי הדיור.
ו .סרן שהר בכר עדכנה בנושא נגיף הקורונה ,ביצוע אימון שו"ב שוע"ל כחלק מההכנות
לאימון הרשות – השנה יתקיים לרשות אימון חד יומי במקום הדו יומי שתוכנן.
ז .אורי טל  -אימונים הכשרות חציון ב' :
במהלך חציון ב' תבצע הרשות תרגול מערכת שו"ב שוע"ל ,למפעילי השוע"ל
במכלולים ואימון חד יומי במרכז ההפעלה החדש ברח' ויצמן מס'  92כאשר:
א 14 .לאוק' תרגול למפעילי השוע"ל במכלולים ( .ראה זימון).
ב 28 .לאוק' – אימון הרשות במרכז ההפעלה (החדש ראה זימון) .
אימון יום א' שתוכנן להתקיים בתאריך  23לספט' בוטל.
ג .הכשרות בבית הספר לאיתנות – לו"ז לרישום הועבר למנהלים הרלוונטיים.

החלטות:
מר רפי סער ראש העיר ,
 .1יש להנחות את מנהלי בתי האבות על הקפדת יתר באשר לשמירה על
הנהלים והכללים כחלק משמירה על האוכלוסייה הקשישה שנמצאת בסיכון גבוה
לאור התפשטות נגיף הקורונה .
 .2יש להגביר את האכיפה בשטחים הציבוריים  ,לבצע הדרכות לעובדי הרשות ולשמור על
הכללים.
 .3מודה לפיקוד העורף על שיתוף הפעולה לכל אורך הדרך במלחמה בנגיף הקורונה.
אימון הרשות וההכשרות  -חשוב מאוד  -שנתאמן ביבש ולא נצטרך .
מר דני הרוש,
 .1ציין את החשיבות שמנהלי המכלולים יעברו הכשרה בבית ספר לאיתנות של פיקוד
העורף.
 .2מודה לפקע"ר על הליווי והסיוע לאגף הביטחון ולמנהלים על שיתוף הפעולה
מר איתי צחר,
 .1אגף הביטחון יקבע לו"ז לביקורת במכלולים ( עדכון תיקי חירום  ,כחלק מהכנות
לתרגיל הרשות – חובת השתתפות מנהלים מס'  2,1בביקורת).
 .2סדר הפעולות ותפעול אירועי החירום בשגרה ,דוגמת מזג אויר סוער וכו הם סדר
הפעולות שיופעל לטיפול באירוע חירום ( מלחמה ,רעידת אדמה ).
 .3אירוע הקורונה לא הסתיים ,אם היציאה מהסגר והחזרה לשגרה קיימת עלייה
בתחלואה ,יש להמשיך לשמור ולהקפיד על הכללים ,צריך להיות מוכנים לגל נוסף.
 .4מודה לפקע"ר על הליווי והסיוע שניתן לרשות.

חתימת יו"ר הועדה

חתימת מזכיר הועדה

