תאריך17\09\2020 :
פרוטוקול ישיבת ועדת :ועדת מל"ח עירונית מס' ישיבה :ישיבה מס' 3

נושא:
נערך ביום:

13\09\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' מירב הלפמן ,הגב' רוזי נוימן ,מר אורי ארבל גנץ ,מר
אודי להב ,מר ראובן אביסף ,מר אבי סנדלר ,מר אבי גמליאל.

שמות חברי
הוועדה שלא
נכחו:

הגב' אורית אוזן כרמי ,הגב' עליזה זיידלר גרנות ,הגב' אירית גרינברג ,מר אבי גמליאל ,מר עוזי
בוכבינדר.

אורי טל

שמות מוזמנים מעוז ליפשיץ ,תמיר הררי ,סא"ל עדי וידל סגן מפקד הנפה ,רס"ן אורי רון קצין אוכלוסייה ביקל"ר ,
סרן שהר בכר קצינת רשויות נפת גלילות.
שנכחו:
משתתפים ,רכז/ת ועדות העיריה ,סגן מבקר העירייה

תפוצה:

סדר יום :א .פתיחת הישיבה – מר רפי סער ראש העיר.
ב .עדכוני נגיף קורונה – מר שי זייד.
ג .חלוקת מים בחירום נגיף קורונה – מר מעוז ליפשיץ ותמיר הררי.
ד .תרגיל רשותי  28לאוק' – סא"ל עדי וידל – סגן מפקד הנפה.
ד .התייחסות חברי הוועדה.
ה .סיכום הישיבה.
עיקרי דברי המשתתפים:
א.

ב.
ג.

ד.

ה.

ראש העיר – נערכים לקראת הסגר בשבוע הקרוב ,צורך בחידוד ההנחיות ,הערכות
לחלוקת מזון ,דגש על הבתים המוגנים ומקבצי הדיור ,בצוע סבב טלפונים למעונות הגיל
ולבתי האבות ,המערכת העירונית מיומנת ויודעת מה צריך לעשות  ,מודה לכולם על
העשייה המבורכת.
מר איתי צחר – ציין שהבור נערכה הערכת מצב בנושא נגיף הקורונה סוכמה ההערכות
וההכנות לקראת הסגר ,מבקש להציג את תכנית חלוקת המים בנגיף קורונה ואת תכנית
חלוקת מים תוך שימוש בברזי האש.
מר שי זייד  -הציג את תמונת המצב ,העלה את הצורך בהפרדת העובדים במחלקות
השונות ,הדגיש שיש לעשות שימוש מהלקחים שנלמדו בסגר הראשון  ,הציג את
הערכות הרשות להתמודדות עם נגיף הקורונה בשלב ב' ,ציין שבתרגיל הקרוב יתרגלו
בדגש יתר אותם מכלולים שמעצם תפקידם היו שותפים פחות בהתמודדות עם נגיף
קורונה
הגב' רוזי נוימן  -ציינה שבסגר תמשך הפעילות המקוונת לאוכלוסייה הבוגרת .
בנוסף נשמר הקשר הרציף עם האוכלוסייה המוחלשת ובקשר עם והתושבים הבודדים.
ציינה את הצורך להמשיך ולהקפיד על הנהלים בכלל ובבתי האבות בפרט ,באגף נערכים
לחלוקת מנות על פי רישום.
אורי טל  -אימונים הכשרות מתוכננים:
 )1לאוק' תרגול למפעילי השוע"ל במכלולים ( .ראה זימון).
 28 )2לאוק' – אימון הרשות במרכז ההפעלה (החדש ראה זימון) .
אימון יום א' שתוכנן להתקיים בתאריך  23לספט' בוטל.
 )3דרישה מפקע"ר להוציא נוהל עבודה במרכז ההפעלה בנגיף קורונה.

ן .סא"ל עדי וידל – עדכון לגבי מהלכי התרגיל של הרשות שמתוכנן ב  28לאוק' :
 )1ציין שמצגת התרגיל הועברה לרשות וכוללת פתיחת התרגיל – תרחיש לחימה .
 )2תרגיל יחל בהפעלת פתע ( נפילת טיל עיר ) הגעת מטה החירום למרכז ההפעלה
גיבוש תמונת מצב וביצוע הערכת מצב.
 )3אימון המכלולים  -במהלך התרגיל יוזרמו נתונים ויבחן נוהל עבודת המכלול ויושם
דגש על שיתוף הפעולה ביניהם.
 )4בלך התרגיל יתורגלו נושאים שבהם היה צורך בשיפור כחלק מלקחי התרגיל
שנערך ביוני 2019
 )5התרגיל ינוהל באמצעות מערכת שו"ב שוע"ל ( שליטה ,בקרב ,עורף ,לאומי)
בתאריך  14לאוק' בין השעות  :09עד  13:00יתקיים תרגול של מפעילי השועל.

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 לביצוע ההכנות והמוכנות לסגר והודה לכולם על העשייה המבורכת.
 .2מודה לפקע"ר על הליווי והסיוע לאגף הביטחון ולמנהלים על שיתוף הפעולה
מר איתי צחר,
 .1יש להשלים את ההיערכות לסגר בהתאם לסיכום הערכת המצב מהבוקר .
 .2להציג תכנית חלוקת מים בחירום בנגיף קורונה ( שי זייד  +מפעל המים).

חתימת יו"ר הועדה

חתימת מזכיר הועדה

