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 מר רפי סער ראש העיר.  –פתיחת הישיבה א.   סדר יום:
 הגב' סמדר אדרעי.  –עדכוני נגיף קורונה ב.                  
 מר נעם בן יהודה   –  לאירוע רע"דהתרעה   -"תרועה" מערכת ג.                  
 הח"מ.  – 2022תכנית העבודה בחירום ד.                  
 ד. התייחסות חברי הוועדה.                 
 ה.ה. סיכום הישיב                  

 
  עיקרי דברי המשתתפים:

 
נגיף הקורונה בדעיכה ועדיין אתנו, מבקש לשמור ולהקפיד על הכללים  –ראש העיר  .א

עטית מסכות בחדרים סגורים, שמירת מרחק ולהמשיך לנהל את השיגרה לצד נגיף  
 הקורונה. 

הגב' סמדר אדרעי הציגה את נתוני נגיף הקורונה וציינה שהנגיף בדעיכה , בגל החמישי   .ב
 ) יתר הנתונים ראה קובץ. מתחילת הגל הראשוןיום  698חולים פעילים,  5,401הגענו ל 

הציג את מערכת "תרועה" מערכת שהוכנסה באחרונה ע"י פיקוד  –מר נעם בן יהודה  .ג
עורף, מערכת המתריעה בפני אירוע של רעידת אדמה, המערכת משולבת עם המערכות 

המותקנות בבתי הספר וביחד הן מתריעות דקות  לפני הגעת גל רעידת האדמה  
 שרות לצאת מהבניינים למרחב פתוח. ומאפ

 :  2022הצגת תוכנית העבודה בחירום לשנת  –אורי טל  .ד
תכנית העבודה תתאפיין במהלך חציון א' בביצוע אימוני ריענון ליח' החירום ובמהלך 

כנית בדגש על וחציון ב' התקיימו אימוני הרשות וביקורות הרשות, הועבר סקירה לת
 (.   2022ראה קובץ תכנית עבודה בחירום לשנת  הכשרות, אימונים וביקורות )

ציינה שנשמר הקשר מול בתי האבות בעיר ואותם מרכזים השייכים  –הגב' רוזי נוימן  .ה
 למשרד הרווחה, הפעילות במרכזי היום נמשכת לצד נגיף הקורונה.

 מבקשת להשתלב באימונים של יחידת מודיעין אוכלוסייה.
הקיצוץ של תקציבי המשרד לבצע הכשרות בנושא חירום האגף מתכנן השנה למרות 

 לעובדים החדשים. 
ציינה שקיימת שחיקה של האנשים לאחר שנתיים של עבודה סביב השעון והעומס הרב 

 שנוצר סביב נגיף הקורונה. 

 1ישיבה מס'  ישיבה: מס'  ועדת מל"ח עירונית  :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא: 

   אסמכתא :     20\02\22 נערך ביום:

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

שמות חברי  
 הוועדה

 הנוכחים:

הגב' מירב הלפמן, הגב' רוזי הגב' קרן פלד, , הגב' אסנת חכמון נעם בן יהודה, מר  ,מר דני הרוש
 , מר דורון סחר.מר אבי סנדלר אסף טל, מר  מר אור ויטא, מר אורן וולשטיין ,נוימן, 

שמות חברי  
שלא   הוועדה

 :נכחו

 מר יובל בודניצקי, הגב' עליזה זיידלר גרנות, מר אבי גמליאל. 

 וזמנים מ שמות
 שנכחו:

 

 ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה  ת/משתתפים, רכז תפוצה: 
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תרגיל  ,שיערך בכלל מוסדות החינוךהחירום תרגיל  מהלכי את סקר  – מר אבי סנדלר  . ו

בתי הספר  ירי טילים ,יתרגלו התלמידים כניסה למרחבים  מוגנים. –בתרחיש מלחמה 
 ביצעו תרגילים מכינים שכללו , אירוע רעידת אדמה ואירוע טילים.

 לפבר' יערך פיילוט של ימים כתומים, במהלך הפיילוט שיערך     27שבתאריך בנוסף ציין        
 יעברו כלל התלמידים ) בכל הכיתות ( שיעורי התגוננות "י    בשלושה בתי ספר יסודיים       
 מדריכות של פקע"ר, בהמשך יועברו ההכשרות לכלל בתי הספר היסודיים ברשות.       

 
        

           
 
 

  החלטות:
    

 , ראש העיר רפי סער מר       
  להקפיד  להמשיך, למרות זאת מבקש נגיף הקורונה במצב דעיכהשל הגל החמישי   .1

על הכללים של עטית מסכה בחדרים סגורים שמירת מרחק ומצד שני להמשיך   רולשמו
 את השגרה לצד נגיף הקורונה.

 מודה לפיקוד העורף על שיתוף הפעולה לכל אורך הדרך במלחמה בנגיף הקורונה. .2
 .ולא נצטרךביבש תאמן נש  -חשוב מאוד  -והביקורות אימון הרשות ההכשרות                

 מודה לכולם על העשייה הברוכה. .3
 

   ,מר דני הרוש        
 .לעצמינו בחירוםציין שמה שנתרגל בשגרה יעמוד  .1
 מודה לכולם על הפעילות הענפה שנעשית במהלך כל השנה.  .2

 הגב' אסנת חכמון ,
 שנלמד ולא נממש.  .1
  

   
          

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת מזכיר הועדה  חתימת יו"ר הועדה 
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