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 14/07/2020בנושא קורנה שנערכה בתאריך ועדת מל"ח הנדון: 
 

נערכה הערכת מצב בראשות ראש העיר מר אביחי  13:00בשעה  14/7בתאריך ה .1

, ע. ראש העיר, מנכ"ל חכ"ל, מנכ"ל מתנסים נכחו מנכ"ל הרשות ,  בזום, שטרן

מנהל יחידת מנהלת מוקד, דובר, מנהלת מכלול חינוך, מנהלת מכלול אוכלוסייה, 

 שיטור, מנהל רישוי עסקים 

 . מורחבת לאור עליה בגל החולים ברשות ח זו הינה "ועדת מל .2

ועדת מלח זו עוסקת בנושא גל השני של הקורונה והתפרצות המחלה ברשות ואופן  .3

 הטיפול בנושא זה 

, הפעלת מרכזים 2, הערכות מתנדבים לגל על סדר היום נבדקו הנושאים  .4

מסחריים בדגש השוק , מדיניות אכיפה ומענה משפטי, המשך עיסוק טיפול בגיל 

 המבוגר.

נושא ועיסוק שוטף בתחום החרום מתנהל בהתאמה לת.ע בדגש תחום אחזקת  .5

 מקלטים ומחסני החרום. 

 סיכום והנחיות ראש העיר. .6

 אחריות  –בשוק יוצב פקח רישוי עסקים לאורך כל שעות פעילות השוק   .א
 אחריות ליאור כהן . –בשוק יוצבו פקחי שיטור עירוני לאורך כל שעות פעילות השוק  .ב
 על חכ"ל לעמוד בכל תנאי התו הסגול בהפעלת השוק , לצורך כך עליו ליישם את התנאים .ג
 אש העיר .ירדן ארליך יוציא הנחיות כתובות עם העתק לר .ד
 אחריות ירדן ארליך . –ביום רביעי בערב תבוצע ביקורת על השוק  .ה
 ראש העיר יבצע שיחת טלפון כבר הערב אל מנכ"ל חכ"ל בנושא . .ו
 אחריות דורון . –יצא פרסום והסברה לתושבים בנושא האכיפה  .ז
 ותעביר להנהלה לאישור. –דורית תכין מדיניות ערעורים  .ח
מועד התחלת אכיפה עטית מסכה על מנת שכולם יהיו על השיטור העירוני להעביר  .ט

 מסונכרנים 
 דורית / ליאור/דורון  –יש לבצע הסברה בנושא אחריות  .י

 אחריות אלעד קוזיקרו. –שילוב מדרכים מוסמכים ומדצי"ם בבית ספר של החופש  .יא
אחריות אלעד  –להכין עתודה שמידת הצורך נוכל לשלב אותה בבית ספר של החופש  .יב

 קוזיקרו.
 מיכאל יעקובי יעביר חומרים להסברה לדובר . –בנושא שירות פסיכולוגי  .יג
 מיכאל יעקובי יצורף לקבוצת ווצאפ . .יד

 

 

 דקל              אריה

 מנהל אגף הביטחון  
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