
 
 
 
 
 

 
 

 י"א תשרי תשפ"א 
                                                                                                                                     2020ספטמבר  29

 
 29.09.2020  3וועדת מלח, רבעון    :   הנדון 

 
 משתתפים: 

 י רחיאני, מנהל אגף ביטחון וסדר ציבו דודו אל רונן מרלי, ראש העיר

 ורונה ק ממונתן כהן, קר אלי אלבז, מנכ"ל 

 נעם הלוי, עוזרת מנכ"ל  אילן וקנין, ראש מנהל חינוך וקהילה

 וועדה בוריס שטרקר, חבר  מחלקת רווחהאירית בוסידן, מנהלת 

 וועדה, חברת רקמןאורנה שט לי, קב"ט יצחק מר

  עחיו, מנהלת לשכת רה"דליה 

 
 : הדיוןעיקרי  
. בהשתתפות פקע"ר ל העירייה, ציין כי בכל יום מתקיימת הערכת מצב"נכ: מתמנ"צ קורונה .א

ל ישנם  נכון  מאומתים,    280היום,  א  819חולים  כעיר  מוגדרת  ונהריה  ככל    דומה מבודדים 
 פ"ש ויום כיפור. ב סוונות עקות האחרשע 72צמצום כמות הבדיקות בלאור  , הנראה

כן  מו  טעם העירייה לביצוע חקירות, כעובדות מ  4הוכשרו    , הוקם חמל חקירות  :חמל חקירות .ב
יצוע מצעות בבאבת קטיעת שרשרת ההדבקה  זאת לטוהכשרה    עובדות נוספות מבצעות  2

למ בנוגע  מעמיד  החולהתחקיר  נחשף  אליהם  כי מוקד ההדבקה מה   . עגלים  עולה  חקירות 
 ביצוע של בידוד חוץ ביתי. הרשות מעודדת , אי לכך העיקרי הינו בתוך המשפחה

להיכנס  חוסר שת"פ מצד הציבור  , ישנו  80%ון בתפוסה של  נכון לזמן זה, המל  מלון קורונה: .ג
. מתקיים שיח אל מול משרד הבריאות ופקע"ר בדבר פתיחת ץ ביתי בידוד חו  למלון לטובת

 מלון קורונה נוסף זאת לאור הצפי בגידול החולים לאור תפילות יום כיפור. 
והסברה: .ד משמעת    אכיפה  ישנה  כי  הציניכר  פקע"ר ,  בורבקרב  של  משולב  צוות  כן,  כמו 

 . והפגינו נוכחות במוקדי כשל בראש השנה ופקחים ביצעו הסברה 
כח  :לאוכלוסייהמענים   .ה לפני  מוקד קורונה  פניות ודש, במסגרת  נפתח  זה, מתקבלות  מוקד 

טופלי רווחה, ניות עד כה. חולקו תווי מזון לממגוונות מצד התושבים וניתן מענה מלא לכלל הפ
עמידה בתו    בתמתחמי תפילה לטו, הוכשרו  רייםאותרו עריי,  שפחתקשישים וחסרי עורף מ

היבדק וסע החל מהיום בשעה  , נפתח מתחם בדיקה  ל, חולקו ערכות לילדים מבודדיםהסגו
16:00  . 

במסגרת   קשר אל מול חולים נעשה לכל הפחות פעמיים  התקשרות אל מול חולים ומבודדים: .ו
 ת. פעם אחת לכל הפחושה  נע יםדוד, קשר אל מול מבודדבי
 
 משתתפים: התייחסות  

ן הפעולות שבוצעו עד כה  ת לחורף, מהשאלה בנוגע להיערכו אורנה שטרקמן הוועדהחברת  .א
וועדה בקשה לקיים דיון נקודתי בנושא  חברת ה  ?רף הקרוב כננות להתבצע לקראת החווומת
 זה. 

 נוכח נגיף הקורונה.היערכות משך זמן  חברת הוועדה אורנה שטרקמן שאלה בנוגע ל  .ב
 : אש העיר ר   הנחיות יכום ו ס 



 
 
 
 
 

 
 

השיב ראש  ,  בנושא היערכות לחורף  מןטרקוועדה הגב' אורנה שבאשר לשאלתה של חברת ה .א
שפ"ע,    אגףישנה תוכנית עבודה בהובלת מנכ"ל העירייה, בשיתוף    ברמה העירונית  העיר כי

יחיעם אך   הארצית ישנו תכנון להקמת מאגר  תפעל, הנדסה ורשות הניקוז. כמו כן, ברמה
ראש העיר   פתרון זה לא מתקדם. נכון לשלב זה  ישנו קושי אל מול ארגוני איכ"ס ולכן  בשלב זה  

 דיון נקודתי בנושא זה.  ציין כי יתקיים 
משך היערכות נוכח נגיף קמן בנושא  רבאשר לשאלתה של חברת הוועדה הגב' אורנה שט .ב

ראש   מתן מענים לאורך זמן. כמו כן, צייןם להמשך  יין המנכ"ל כי אנו ערוכים ומוכניונה, צ הקור
דרש משלה תפרסם הגבלות והנחיות ונ "ש וחג הסוכות, המ העיר כי ככל הנראה לקראת סופ

 . לקבל החלטות בראייה רחבה 
   -חינוך  .ג

 הרשות ממשיכה לפעול בהקשר זה לצד ההנחיות מטעם משרדי הממשלה.ין כי  ראש העיר צי
והדגיש  העיר שב  יבוא במגע עם תלמיד,    ראש  לא  מורה  לכי  להיערך  מלאה  חנדרש  ציצה 

. כמו כן, חדרי המורים יהיו דבקה, לטובת מניעת הפלסטיקלרבות שימוש במגן אישי וחוצץ  
 גורים.ס

ל מ  .ד לאוכ  - אוכלוסייה ענים  המענה  נתינת  כי  הדגיש  העיר  ייראש  ב'  ההיבטים משך  כלל 
זון, תרופות, הקצאת מקומות והחל מחלוקת תווי מא  במסגרת מד"והחתכים החל מבדיקות  

 במלוניות וכו'. 
.  עמידה בהנחיותבכל הקשור ל  ה של אכיפה אגרסיביתראש העיר עמד על חשיבות  - אכיפה  .ה

לרבות  במגוון אמצעיםגרת הסברה כות ציין ראש העיר כי ההנחיות יועברו במסג סוחבנוגע ל
 נוכחות בשטח מצד צוותי הסברה. 

נקודות כש הן באופן ובמתכוון  )הן    תיות התקהלוומ, בהם מתקיילבאחריות הפיקוח לאתר 
 לאור קביעה זו.  בזמן נתון ואכיפה שוטפת  ת מותרת של אנשיםוקביעת כמו ספונטני(

ם ההדבקה לטובת מעבר ציין כי כלל הפעולות הנעשות הן לטובת צמצוראש העיר    - סיכום  .ו
 עיר ירוקה' ל'
 

 ,ריאות איתנהבברכת ב
 

 
 טלאור טובלי, מנהלת תיאום ובקרה 
 בשם,
 רונן מרלי, ראש העיר

 
 :העתקים

 . משתתפים
 . לשכת רה"ע

 . לשכת מנכ"ל
 


