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 20.09.15מתאריך   - 2020/3 פרוטוקול וועדת מל"ח
 2020לשנת  3מצגת וועדת מל"ח  סימוכין:                                                                           

 

 (   Zoom) ישיבה במתכונת    .ישיבת וועדת מל"ח עירונית התקיימה 2020  ספטמבר 15בתאריך  .1

 משתתפים בישיבה:  .2

 :  עיריית ערד

 ח ט מל" רמ"  –מנכ"ל העירייה  –גרי עמל  .2.1

 סגן ראש העיר  – בניקו'אלכסיי ספוז   .2.2

 מרכז הוועדה -מנהל מלקת ביטחון ובטיחות  –ליאור הירש   .2.3

 מנהלת מכלול מידע לציבור  -מנהלת מוקד עירוני   –מעיין וייצמן שטרית   .2.4

 ה באוכלוסיימנהלת מכלול טיפול   -מנהלת מח' רווחה  –עליזה בר און  .2.5

 ממונה בטיחות   –נוב 'אברהם אטדז  .2.6

 מנמ"ר  – אסף שמילוביץ   .2.7

 יו"ר ועדת פס"ח    -מנהל מח' גנים ונוף – יואב פליישר . 2.10

                                                                                                                     אחראי מתנדבים ברווחה –חננאל מגד .  2.11
 מנהל תחנת מדא  – מנטובוריס .  2.12
 מכלול חינוך  -מנהלת מדור גנ"י  –יפית ארבל    2.13
 מכלול לוגיסטיקה מנהלת  -מנהלת מח' רכש – חדוה ניפברבסקי    2.14
 מנהלת יחידה סביבתית  –איילה אברהמי גובר    2.15
 מכלול תיירות מנהל כללי  –נהלת מח' תיירות מ  –אנה סנדלר    2.16
 מבקר העירייה   –רו"ח שי אהרונוף    2.17
 מנהל מח' ביצוע  –  מוטי קורוב  2.18
 מנהל מדור חשמל   –צ'נסקי יארקדי לב   2.19
 אחזקה   מח'מנהל  – מיכאל שריקי  2.20
 תברואה  מח'מנהל  –שמואל אורן   2.21
   מנהלת מדור חירום  – נר 'אושרית לנצ  2.22
 מנהלת מח' חינוך   –נר ' רחל לנצ 2.23
 מנהל אזור תעשיה  –נתנאל סימקין  2.24
 נציג פיקוד העורף   –שמעיה ברקוביץ  2.25
 ע. מנכ"ל  –יערה חסאר  2.26

 
 להלן סיכום עיקרי הדברים:  .3

למועד  נכון    , מצ"ב מצגת.CORONAהתמודדות הרשות בהשלכות הפנדמיה      -מציג מצגת    -  הירש   ליאור
איש.  מלון מרגוע )מלון הקורונה( עומד על    84המבודדים עומד על     מספרחולים,    51יש בערד  הישיבה,  

  ערד נכנסה  תפוסה של מחלימים.    בהתייחס לפרמטרים עליהם מתבססת תוכנית הרמזור,    -חולים  300
י  צבע סטאטוס הרשות בנושא התחלואה באחת לשבועיים מוגדר    " רמזור"ע"פ מדיניות ה  .לתחום הכתום  

ובהתאם   הרמזור"  ו  "תוכנית  ככלל  העירונית  ההתנהלות  התכנסות נקבעת    האכסניה.    בפרט  יכולות 
מחו"ל    מבודדיםבעיקר  מאחסנת   הזאת  –החוזרים  בעת  ריכוזריקה  בעיר  ה  י.   בשכונות  תחלואה  הינם 

 .      רותםש וטללים, חלמי
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 .  בעיר תחלואהנתוני האת לשפר שהסגר יצליח  תקוותנו 

 

התנהלות  היקשה על    המצב  במידה ולא נצליח במהלך הסגר להוריד את כמות התחלואה  –  מנכ"ל העירייה
 העירונית.    

ומסיימים סגר לאחר סיום  ,  14:00החל מהשעה    18.9.2020  ראש השנה לסגר ערב    כניסה:  הסגר  לגבי  עדכון
 .  11.10.2020חג הסוכות 

בין    מעובדי הרשות  30%  בסגר הראשון, עובדים במודל של  שעבדהלעבוד במתכונת כפי    העירייה נערכת
מלבד משימות מיוחדות שיוגדרו    –  ראש השנה לסוכות, במהלך חג הסוכות העירייה תצא לחופשה מרוכזת

  מראש.

  , הפארקיםיסגרו כל השערים לעיר –חסימה בכניסה ויציאה של העיר תהיה   – משטרה והערכות עירונית  
 . רייסג, פארק יהושפט פתוחים  נשארים

 עבודה מרחוק.  אורנה בן יהודה תעביר רשימות למנהלי המחלקות לגבי  –הערכות לעבודה מרחוק 

ברגע יתקבלו יעברו לכל מנהלי   להנחיות ממשרד הפנים  לקבל ממתינים אנו–הערכות לימים הקרובים 
 . המחלקות

 בהתאם להנחיות התכנסות  – בתי כנסת 

במהלך ימי   העיר  ל  ולכניסה  יאה ציהנוגעים ל רבות למוקד בנושא נהלים יש פניות  - מעיין מנהלת המוקד
   הסגר.

של המשטרה תהיה   ההתעסקותרוב , למי שחורג ממגבלת המרחק מהבית אבלקנסות יהיו    -ליאור הירש  
    .  31ובמרחב כביש   כניסה לעיר ב

בבקשה  חדווה  יואב פליישר יטפל מול – , בהיקף העיר,   שנפרצוהביצורים  יש להיערך לטיפול בסגירת 
 (. 3)כולל נקודה  לשופל לביצוע המטלה עוד לפני ראש השנה  

הנחיות בצורה מסודרת לתושבים, )טרם יצא מסמך מסודר לעירייה מה יש ומה אין(   יצאו  -  ליאור הירש
 להגיע עדכונים.    רביעי צפוייםלקראת יום 

יש עשרות בקשות למזון מתושבים )כרגע אין   –ברגע שנקבל הנחיות לגבי חלוקת מזון   - שמעיה ברקוביץ
 .  והמשטרהליאור איש קשר מול פיקוד העורף  תשובה עירונית לסוגיה( 

 מבקשת לבדוק החניות לגבי פתיחה של גנים/מעונות פרטיים.    – מעונות/גנים פרטיים -  יפית ארבל

 (.   לא אמורים להיות פתוחים )שאלה שעלתה וטרם התקבלה בתשובה מסודרת בנושאגנים   –ליאור הירש 

 

    9:00-15:00בין השעות   27.10 2020. –באוקטובר  מים לתרגיל הערכות

לבחינת אפקטיביות ויכולת חלקות מים לתושבים בחירום.  במהלך   "חיתרגיל  "תאגיד המים עורך 
   ן יפתח את אחת התחנותהפעם התאגיד מתרגל שקבל –תחנות לחלוקת מים   2פתיחה של התרגיל תהיה 

ייתכן מגבלה בכמות   ) של הרשות בתיאום עם תאגיד המים. עבודהה תפקיד העירייה בתרגיל יבחן את
 (.  הנחיות מסודרות יצאו לאחר סוכות.  עקב מגבלות קורונה שישתתפו בתרגיל האנשים
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על   והשלכותיולגבי הסגר  הרשות תעדכן הנחיות והוראות למנהלי המחלקות ולציבורהקרובים   םביומיי
   . העיר ככלל ועל העבודה בעירייה בפרט

 יצאו לקראת יום חמישי.   מסכמות  הוראות 

 מאחל חג שמח ושנה טובה לכולם.  -מנכ"ל העירייה 

                                                     
 

 
 
 

 .  חסאר יערה: רשמה
 

 

 

 :  העתקים

 ח לכל חברי וועדת מל" 
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