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 סדר יום:
 מר רפי סער ראש העיר.  - פתיחת הישיבה  .א
 . הגב' סמדר אדרעי  -תמונת מצב  -סטטוס נגיף קורונה  .ב
 . אייל קופר - עדכון ביצוע חציון א' והצגת חציון ב'   -תכנית עבודה בחירום   .ג
 . מר מושיק כהן נציג רח"ל מחוז דן - היעדים הלאומיים תפיסת הצגת  .ד
 התייחסות חברי הוועדה. .ה
 סיכום הישיבה. .ו

 
 
 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
  64- תודה והערכה רבה למר אורי טל שביצע את תפקיד מזכיר הוועדה מזה כ .א

וועדות בשנים האחרונות. אורי הוביל את תחום המוכנות לחירום, המל"ח  
 והפס"ח בעירייה בצורה איכותית וגבוהה. 

הגב' סמדר אדרעי הציגה את נתוני נגיף הקורונה וציינה שאנחנו בעיצומו של   .ב
חולים פעילים בעיר. אין כבר חשיבות  1012-שנם כגל תחלואה חדש. כיום י 

לתמונת הרמזור בגלל שכל הארץ מוגדרת כאדומה. הנגיף הנוכחי לא גורם 
חולים מקרב   20-למחלות קשות אך פוגע גם באנשים שהתחסנו. קיימים כ

עובדי העירייה. המלצה על עטיית מסיכות במקומות הומי אדם סגורים. אין  
 ה הארצית )יתר הנתונים ראה קובץ מצורף(. לבינתיים הנחיות ברמ 

 2/2022  ישיבה: מס'   ועדת מל"ח עירונית    :ישיבת ועדתפרוטוקול  נושא:  

    אסמכתא :   19.6.2022 נערך ביום: 

 אייל קופר  נרשם ע"י:  מר רפי סער ראש העיר  נוהל ע"י: 

שמות חברי  
 הוועדה

 הנוכחים: 

נוימן,  הגב' עליזה זיידלר  מר דני הרוש, מר נעם בן יהודה, הגב' מירב הלפמן, הגב' רוזי  
גרנות, הגב' ענת קרן, הגב' סמדר אדרעי, מר אודי להב, מר אור ויטא, מר אורן  

 וולשטיין , מר אסף טל,  מר אבי סנדלר, אל"מ במיל' דורון סחר. 

שמות חברי  
 הוועדה

 : שלא נכחו

מר אבי  מר יובל בודניצקי, מר' דויד ציון תורגמן, הגב' קרן פלד, הגב' אסנת חכמון, 
 גמליאל. 

  שמות
 וזמנים מ

 שנכחו: 

 מר' מושיק כהן )נציג רח"ל מחוז דן(, מר אורי טל )מזכיר הוועדה היוצא( 
 

 

 

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



 

  

 
 :2022הצגת תוכנית העבודה בחירום לשנת  - אייל קופר  .ג

במהלך חציון א' של השנה בוצעו אימוני ריענון ליח' החירום ובמהלך חציון  
ב' יתקיימו אימוני הרשות וביקורות הרשות. הדגש המרכזי בחצי השנה  

מכלול ומכלול. )ראה קובץ  הקרובה הוא המוכנות לביקורת ברשות בכל 
 (. 2022תכנית עבודה בחירום לשנת 

היעדים הלאומיים מייצרים שפה משותפת בין משרדי   -מר מושיק כהן   .ד
יעדים לאומיים    15- הממשלה לגורמי השטח )רשויות מקומיות(. הוגדרו כ

 קבוצות:   3-בחלוקה ל
 יעדים חיוניים.  (1
 יעדי מרקם חיים.  (2
 יעדי רציפות תפקודית. (3

 
 
 
 

 טות: החל
 מר רפי סער ראש העיר       

גל שישי של נגיף הקורונה בפתח, לצד המשך השגרה. נמתין להנחיות   .1
 הממשלה, במידה ויהיו. 

 מודה למר אורי טל על פועלו בשנים האחרונות למען מוכנות העיר לחירום. .2
 מודה לכולם על העשייה הברוכה.  .3

 
 מר דני הרוש          
 לתת את המענה הנדרש בזמן חירום. מוכנות בשגרה תאפשר לנו   .1
 מודה לכולם על הפעילות הענפה שנעשה עד כה.   .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימת יו"ר הועדה 
 רפי סער 

 חתימת מזכיר הועדה 
 אייל קופר 

 
 
 

 


