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 מר רפי סער ראש העיר. –א. פתיחת ישיבת הועדה  סדר יום:
 הגב' סמדר אדרעי  ומר שי זייד.הוצג ע"י  –נגיף הקורונה   – תמונת מצב א.                  
 . 360יקט פרו – בשיתוף עם פקע"ר שבוע מוכנות לחירום ב.                  
 עדכונים נוספים ג.                  
 ד. התייחסות חברי הוועדה.                 
 מר רפי סער ראש העיר. -ישיבת הועדה ה. סיכום                  

          
 

  עיקרי דברי המשתתפים:
 

בקשור בנגיף קורונה, למרות דעיכת  ציין את הפעולות שבוצעו עד היום –ראש העיר  .א
לקיים את השגרה לצד נגיף  את הקיים ,צריך להמשיך   רלשמ חשוב  הגל הרביעי 

 הקורונה תוך שמירה על הנהלים וההנחיות.  
 להכין תכנית מגירה   להעירך לגל נוסף של נגיף הקורונה להמשיך עם ההסברה הנחה 

 מישי. אותה ניתן יהיה ליישם במקרה של גל ח       
 ראש העיר ציין את ההערכות לחירום במצבים השונים שנערכו בשבוע המוכנות           
    לכל השותפים לפיקוד העורף למתנדים  תוך הערכה רבה( 360)פרויקט לחירום        
 ולאגפים שלקחו חלק בשבוע זה.       
 שנים      במהלך חמש רב כמנהל האגף הביטחון העל פועלו זייד שי מר  ראש העיר הודה ל          
 באופן מסודר.  ממנו ציין שהרשות  תיפרד ובהם ניהל את אגף           

 
 הצטרף לברכות ציין את העבודה הרבה המתבצעת בתחום מוכנות    –מר דני הרוש           
 חון.בתחומי ההכשרות ,ציוד ושיתוף הפעולה עם גורמי הביט – לחירום          

 
 הצטרף לברכות וציין את העשייה הרבה מתבצעת בתחום החירום. – יובל בודניצקי מר        

 
 הציגה את מספרי החולים בנגיף קורונה בגלי התחלואה, תוך ציון    –הגב' סמדר אדרעי        
 יום ללא סגר.  137חולים, הגל הרביעי נמשך    777שהגל הרביעי היה הגבוה ביותר עם        
 , ההסברה והחיסונים גרמו      פעולות הרשות הגדלת הבדיקות, קטיעת שרשרת ההדבקה       
 להורדת התחלואה ומצבנו עכשיו.       

 

 3ישיבה מס'  ישיבה: מס'  ועדת מל"ח עירונית  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :     24\10\21 נערך ביום:

 אורי טל  נרשם ע"י : רפי סער ראש העיר מר  נוהל ע"י:

שמות חברי  
 הוועדה

 הנוכחים:

הגב' גרנות,   ר, הגב' עליזה זיידל מיכל הילמר,מר שי זייד, הגב'  בודניצקייובל מר מר דני הרוש, 
, מר אודי להב, הגב' אירית גרינברג,  דורון סחרמר הגב' מירב הלפמן, הגב' רוזי נוימן, שירלי זלצר ,  

 . , מר אבי סנדלראסף טלמר 

שמות חברי  
שלא   הוועדה

                    :נכחו

 הגב' אסנת חכמון ) מ.מ הגב' שירלי זלצר( .  

 מר אבי גמליאל. 

 וזמנים מ שמות
 שנכחו:

 סמדר אדרעי.הגב' 

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

https://www.kfar-saba.muni.il/


 
 הלך שבוע המוכנות לחירום היה   ציינה שאימון מכלול האוכלוסייה במ –הגב' רוזי נוימן      
 טוב מאוד, ושחשוב היה לקיימו, בתרגיל לקחו חלק ראשי הצוותים של האגף ןהשפ"ח      
 תא בריאות , תא דת ותא עולים חדשים.       

                                                  
 

 ציין שלמרות שהעבודה מתבצעת עם כוח אדם מצומצם מצליחים להגיע     - מר שי זייד      
 להישגים ולהשלים את תכנית העבודה ואף מעבר לזה.     
 ההסברה לתושבים, טיפול באוכלוסייה מוחלשת ובבודדים תוך קיימת חשיבות להמשך              
 הפנים (. ומשרדי הממשלה ) משרד הבריאות  ביצוע הנחיות פקע"ר,             

 
 אימון מכלול האוכלוסייה במהלך שבוע המוכנות לחירום היה     –הגב' רוזי נוימן      
 והשירות     טוב מאוד, ושחשוב היה לקיימו, בתרגיל לקחו חלק ראשי הצוותים של האגף      
 ים.תא בריאות , תא דת ותא עולים חדשהפסיכולוגי החינוכי      
 ציינה שחשוב שהעובדים יבצעו אימון.     

 
 היה מצוין לדעתו ניתן היה להוסיף   360ציין שאירוע   –מפקד היקל"ר  –מר דורון סחר      
 עוד מס' נושאים ) הגדלת זמן ההסברה לחירום(.      
 ציין שבהמשך יערך סקר נוסף ע"מ ללמוד את הפערים שקיימים .       

 
 . 360 –לו"ז ואירועים בשבוע המוכנות לחירום סקירה  העברת  –הח"מ      

 
 ביקשה להודות למר שי זייד על שיתוף הפעולה, הזמינות   –הגב' שירלי זלצר      
 תודה על העבודה המבורכת.   –לעבוד אתך  והזכות     

 
             

 
   החלטות:             

 
 ראש העיר מר רפי סער              
    עוד זמן רב, יש לפעול לפי אתך לפעול לצד נגיף קורונה שכנראה יישאר ויש להמשיך               

 ולהכין תכנית מגירה במקרה של גל נוסף . וההנחיות הנהלים              
 עם האגפים ברשות ועל שבוע המוכנות  שיתוף הפעולה על מבקש להודות לפיקוד העורף              
 תודה לכוחות הביטחון על שיתוף הפעולה. –לחירום              
 פעילות.  תהיה שנה מורכבת ורבת  2022ציין ששנת              

    
 . מודה לכולם על שיתוף הפעולה  - המוכנות לחירום חשובה   –מר דני הרוש              

               
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה  חתימת יו"ר הועדה 
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