
 

 
 

 
 

 

 

מפקד השיטור העירוני עדכן על קידומו לתפקיד בתחנת טייבה. הוועדה איחלה הצלחה לאפי בתפקידו  

 החדש.  

 

 עדכונים לגבי נגיף הקורונה:  

 

מעבר להתייחסות הארצית, היא מלווה אותנו מזה תקופה, כמות החולים המאובחנים בישראל נכון לפעם  

צריך להגיד שאותו מנהל   ר האיטלקי, הגיעו מחו"ל.  עיקר החולים הם בצי  . 25 –האחרונה שהתעדכנתי 

הפיראט האדום הדביק לא מעט בסביבתו. אבל כרגע נכון להיום ניתן לבצע חקירה למעקב אחר מקור  

התחלואה שלהם שזה אחד מהיעדים המרכזיים בכל תהליכי המניעה או קרב הבלימה שמבצעים עכשיו.  

דינות יעד, אותן מדינות שכל מי שחוזר מהן צריך להיכנס  מוגדרות מ  –מבחינת הנחיות משרד הבריאות 

ההנחיה   לבידוד מיידי. עוד מספר הנחיות שיצאו ממשרד הבריאות והשפיעו גם על המערכת העירונית: 

אסור לבצע   איש. הנחיה זו הביאה לביטול העד לא ידע.   5000הראשונה אוסרת על ביצוע אירועים מעל  

ת התנועה בין המדינות. ככלל ההנחיה לכינוסים היא לשמור על רמת  כינוסים בינ"ל כדי למנוע א 

תרסיסים והגברת היכולת לשמירה על היגיינה    כל הנושא של שטיפת ידיים אקו ג'לי למיניהם, היגיינה. 

 אישית. יצאה הנחיה ממשרד הבריאות,  

 

 1  ישיבה:  מס'   ביטחון    ישיבת ועדת פרוטוקול   נושא:  

   אסמכתא :     2020מרץ  8 נערך ביום:

 שי זייד  נרשם ע"י : אורן כהן   נוהל ע"י:

שמות חברי  
  הוועדה 

 הנוכחים:

 הרוש, תהילה מימון, אמיר קולמן,  מיכל שיין בן  , לירית שמש,  שני חןאורן כהן , שי זייד

שמות חברי  
שלא    הוועדה 

 :נכחו 

 איתי צחר

 וזמנים מ   שמות 
 שנכחו:

 , אבי סנדלר   נח חיימסון

 

 

 

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  ת/משתתפים, רכז תפוצה:



 

ם. הבקרה במוסדות  המסרים עובדים בצירים הבאים: ציר רשותי ומערכת החינוך וציר הנהגת ההורי 

 החינוך מתבצעת ע"י מנהלי המוסדות ובכלל זה בקרה על תלמידים ואנשי צוות הנמצאים בבידוד. 

 

 

    למעט העדלאידע כל האירועים מתקיימים כסדרם.   –אירועי פורים 

מתבצעת הערכות להמשך התפשטות נגיף הקורונה. אנחנו נערכים בכל ההיבטים, גם הלוגיסטיים.  

לכמות בשגרה. לקחנו חלק   50%הוצאנו הנחיה למוסדות חינוך לרכוש ציוד ניקיון כולל תוספת של  

בהערכת מצב בפיקוד העורף בה הוצגו תרחישים אפשריים . על כל תרחיש ניתן את המענה האזרחי.  

חדות.  ראש העיר ימשיך להוביל את העיר, אנחנו נדאג לענות לפניות הציבור ולנושא של אוכלוסיות מיו 

נדאג להפעלה של הילדים מרחוק במידה שבתי ספר יסגרו. הדבר החשוב ביותר הוא העברת המידע  

 לציבור. המידע חייב לעבור בצורה מאוד מסודרת. 

 

 

 

ראשונה בצומת כניסה לעיר מכיוון    LPRבמסגרת שיתופי הפעולה עם משטרת כפ"ס הותקנה מצלמת 

משטרתי, אנחנו לא מנהלים את מאגר הנתונים, אנחנו נותנים   הנתונים משודרים ישירות למשל"ט  מזרח.  

רק את השירות של התקנת רכישת המצלמה והתקנתה . המטרה היא להתקין מצלמות דומות בכל  

 הכניסות והיציאות מהעיר.  

 

 

 

העיריה נמצאת בעיצומו של פיילוט עם מד"א, רעיון שהגה איתי, מנכ"ל העירייה. בעיר מפוזרים הרבה  

מתקנים של טלפונים ציבוריים. רוב הטלפונים האלה מיועדים להסרה. , בכוונתנו להשאיר מספר   מאוד 

אנחנו מתחילים פיילוט ראשון ברח'   מצילי חיים.  מכשירים שישמשו כמכשירי דפיברילטור, מכשירים 

ומה  המכשיר מותקן בתוך קופסא אט ירושלים, בו נתקין מכשיר דפיברילטור שניתן כתרומה למד"א. 

יוצר קשר עם מד"א מקבל קוד , מוציא את המכשיר ופועל   אנטי ונדליזם. במקרה הצורך המשתמש 

לפי הנחיות. מבחינת ההכנות, העברנו קו חשמל למקום . הוצגה גרפיקה ונבחרה חברה לביצוע המיתוג.  

 לאחר חשיפת הפיילוט נצא בקול קורא לתרומות לצורך התקנת מכשירים נוספים  

 

 
 
 
 
 
 

 : שי זיידרשם 
 

 

 


