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נושא:
נערך ביום:
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אסמכתא :

נוהל ע"י:

מר רפי סער ראש העיר

נרשם ע"י :

שמות חברי
הוועדה
הנוכחים:

מר דני הרוש ,מר יובל בודניצקי ,מר נעם בן יהודה  ,הגב' אסנת חכמון ,הגב' רוזי נוימן ,הגב' עליזה
זיידלר גרנות ,הגב' קרן פלד ,אל"מ דורון סחר ,מר אודי להב ,מר אבי סנדלר ,מר תומר חלי.

שמות חברי
הוועדה שלא
נכחו:

הגב' מירב הלפמן ,מר אסף טל ומר אבי גמליאל.

אורי טל

שמות מוזמנים הגב' סיגל שטרית.
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 אורי טל.
ג .הצגת תוכנית – מרחק בטוח מר נעם בן יהודה.
ד .תוכנית אימונים ,ביקורות ,הכשרות של הרשות בחירום מר אורי טל.
ד .התייחסות חברי הוועדה.
ה .סיכום הישיבה.
עיקרי דברי המשתתפים:
א.

ב.

ג.
ד.

ה.

ראש העיר – לאור עליית תחלואת נגיף הקורונה ונגיף האומיקרון יש להיערך לפריסה
של מתחמי חיסונים ברחבי עיר ( הקמת אוהל במרכז ספיר ,בשכונת יוספטל ועוד)..יש
להמשיך ולהקפיד לקיים את הכללים ,לעודד התחסנות וחבישת מסכות חללים סגורים
 ,נגיף קורונה והווריאנטים האחרים ימשיכו ללוות אותנו עוד זמן רב יש להמשיך את
שגרת החיים לצד נגיף הקורונה ולהיערך למצבי קיצון ועלייה בתחלואה.
מר יובל בודניצקי – למרות מצוקת המקום ,מבקש להיערך למבצעי חיסונים נוספים ,
מבקש לבדוק מול קופות החולים את מצב ההערכות ופתיחת מתחמי בדיקות ,פנייה
למכבי שביקשה בזמנו לפתוח אתר בעתיר ידע.
ציין שוועדי ההורים מתנגדים לבצע חיסונים בתוך בתי הספר ושאין עדיין הנחיות בושא
ממשרד החינוך.
נעם בן יהודה  -הציג את תכנית "מרחק בטוח" קליטת ישובים צימודי גדר  ,תנאי
להפעלת התוכנית החלטת ממשלה וסגירת מערכת החינוך.
הגב' רוזי נוימן – ביקשה בהמשך לתוכנית "מרחק בטוח" לקיים פגישה עם ההנהגת
הישובים ואנשי המקצוע ע"מ ללמוד ולהכיר את האוכלוסייה שמתוכננת להגיעה
ולהיקלט במתקני הקליטה ברשות.
בנושא נגיף הקורונה \ אומיקרון – הרשות מקבלת את רשימות החולים הפעילים,
החקירות מתבצעות ע"י מגן ישראל וההנחיות מעוברות לחולים דרך קופות החולים.
אורי טל – נגיף הקורונה ימשיך וילווה אותנו עוד תקופה ארוכה  ,יש להמשיך להקפיד
ולפעול על פי הכללים  ,דגש על חבישת מסכות בחדרים סגורים  ,יש להיערך ולאתר
מתחמים בהם נין יהיה לבצע מבצעי חיסונים ובדיקות במזג אויר חורפי ,אנו גל החמישי
קיימת לעלייה בתחלואה  ,יש להיערך לעליית מספרי החולים הפעילים ולמשמעויות
מעליית הגרף ברמזור.

הועברה תוכנית התרגילים הביקורות וההכשרות לשנת .2022
ו .אל"מ דורון סחר – ציין שקיימת החלטה לבצע חיסונים בתוך בתי הספר או במקביל
להיערך לביצוע חיסונים באתרים חלופיים.
החלטות:
מר רפי סער ראש העיר ,
 .1נגיף הקורונה – יש להקים במס' מקומות בעיר אוהלים בהם ניתן יהיה לבצע חיסונים.
בכניסה לקונסרבטוריון בניין ספיר ובשכונת יוספטל ובמקומות נוספים.
 .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 ברטוב .
מר דני הרוש,
 .1מבקש מכולם להיערך לחורף ,אנחנו בתחילה ונכונו לנו עוד אירועי מזג אויר קיצון.
מר יובל בודניצקי -
 .1יש להשלים את ההיערכות לחורף כל אחד ב
 .2תחלואת נגיף הקורונה – קיימת התפרצות של נגיף האומיקרון בנוסף לקורונה ,יש
להיערך לעלייה בתחלואה ,להמשיך ולהקפיד לשמור על ההנחיות והכללים ,להמשיך
במבצעי החיסונים ולהיערך לפתיחה מחדש של מתחמי בדיקות ברשות.

חתימת יו"ר הועדה

חתימת מזכיר הועדה

