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 03מרץ 2021
י"ט אדר תשפ"א
פרוטוקול וועדת מל"ח  - 1/2021מתאריך 18.02.2021
 .1בתאריך  18פברואר  2021התקיימה ישיבת וועדת מל"ח עירונית ( .ישיבה במתכונת ) Zoom
 .2משתתפים בישיבה:

עיריית ערד :
 .2.1דודי אוחנונה – סגן ומ"מ יו"ר ועדת מל"ח
 .2.2גרי עמל – מנכ"ל העירייה – רמ"ט מל"ח
 .2.3אלכס ספוז'ניקוב – סגן ראש העיר
 .2.4מירו חדד  -מש"ק קהילה
 .2.5ליאור הירש – ממונה בטחון ובטיחות ומרכז הוועדה
 .2.6מעיין וייצמן שטרית – מנהלת מוקד עירוני ומנהלת מכלול מידע לציבור
 .2.7אסף שמילוביץ – מנמ"ר
 .2.8סופיה שקלרניק – מנהלת השפ"ח
 .2.9רחל לנצ'נר – מנהלת מח' חינוך ומנהלת מכלול חינוך
 2.10יפית ארבל – מנהלת מדור גנ"י ועוזרת מנהלת מכלול חינוך
 2.11חדוה ניפרבסקי – מנהלת מח' רכש ומנהלת מכלול לוגיסטיקה
 2.12אורנה בן יהודה – מנהלת מח' משאבי אנוש ומנהלת מכלול מנהל כללי
 2.13איילה אברהמי גובר – מנהלת יחידה סביבתית
 2.14מיכאל שריקי – מנהל מח' אחזקה
 2.15שמואל אורן – מנהל מח' תברואה
 2.16יהושע אשכנזי – דובר הרשות
 2.17אנה סנדלר – מנהלת מח' תיירות ,מכלול מנהל כללי
 2.18מרינה גלייזר – מנהלת מח' קליטה ואירועים
 2.19נתנאל סימקין – מנהל אזור תעשייה
 2.20יערה חסאר – ע .מנכ"ל
 .3להלן סיכום עיקרי הדברים:
ליאור הירש  -מציג מצגת  -סטטוס תחלואה בווירוס הקורונה בעיר.
קיימת עליה בתחלואה ,נפתחו בתי ספר ,מוסדות חינוך יש קפיצה בתחלואה במיוחד בתיכון .ציון רמזור
עומדים היום  67 ,5.6חולים מ  7ימים אחרונים.
חיסונים:
יש מספר לא מבוטל של גילי  50שלא מתחסנים.
מצב מתחסנים בעיר ( 12אלף קיבלו חיסון ראשון 9 ,אלף קיבלו חיסון שני) פחות מ 70%מהאוכלוסייה
מחוסנת.
הרשות מקדמת קמפיין חיסונים ,בבתי הספר ,מפעלים ובמרכז המסחרי בלובי של אולם אורון.
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ביקורת במחסנים:
תתקיים ביקורת בתאריך  ,22.3.במחסנים של הרשות ,המחסנים עברו סידור ושדרוג ואין צפי לממצאים
חריגים.
מזג אוויר:
•
•
•
•
•
•

בעקבות הסערה ,התעופפו אתמול פנלים סולריים בבית ספר אבישור .החברה וממונה בטיחות של
הרשות מטפלים באירוע ועוברים בכל מיקומי הפנלים לוודא שכל הפנלים מחוזקים בהתאם.
בבית הספר הדמוקרטי יש תקלת חשמל אתמול טופלה ושוב חזרה הבוקר .הנושא בטיפול הרשות.
נקבעה פגישה אצל ראש העיר בנושא בית הספר הדמוקרטי .כרגע כל התקלות של הדמוקרטי
מגיעות למנכ"ל להחלטה פרטנית בדרך טיפול עד לקבלת החלטה אצל ראש העיר.
רשתות הצללה נקראו בבתי ספר וגנים בעקבות הרוחות החזקות.
הומלסים :יש לשיטור שמיכות לחלוקה לאנשים ברחוב בשיתוף המשטרה והרווחה.

הערכות לתרגיל עם תאגיד המים דצמבר – 3.3.2021בין השעות 8:00-14:00
תאגיד המים בשיתוף הרשות עורך "תרגיל חי" במתווה של חדירת מזהמים לתשתיות המים ופתיחת
תחנות חלוקה לבחינת אפקטיביות ויכולת חלוקת מים ,טיפול והחזרת התשתיות לשגרה .במהלך התרגיל
תהיה פתיחה של  2תחנות לחלוקת מים בחנייה של הקאנטרי – התאגיד מתרגל שקבלן יפתח את אחת
התחנות.
תפקיד העירייה בתרגיל  ,תפעול תחנות המים וחלוקה על ידי מתנדבים לאוכלוסייה חלשה תוך כדי בחינת
התיאום עם תאגיד המים והסברה ברשות( .ייתכן מגבלה בכמות האנשים שישתתפו בתרגיל עקב מגבלות
קורונה ) .הנחיות מסודרות יצאו בהקדם.
הצטיידות במערכת קשר עצמאית – הרשות הצטיידה במערכת קשר עצמאית לחירום ,מכשירי קשר
קיימים במוקד  +מרכז ההפעלה  +רכבי שיטור העירוני .הותקנה תחנת ממסר שתכסה את כל שטח
הרשות ,שנמצאת על גג מלון מרגוע .מחלקת מחשוב נדרשת להשלים את קו התקשורת בין תחנת הממסר
למוקד.
כללי:
מוקד :יש התעוררות בפניות בנושא השוברים.
טרם הגיעו הנחיות לרשות ועד לקבלת הנחיות מסודרות לא ניתן להתקדם.
רשמה :יערה חסאר.
העתקים :
לכל חברי וועדת מל"ח
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