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 2021ח פברואר "וועדת מלהנדון:  
 
 

 התכנסה וועדת מל"ח בפורמט זום.  11.02.2021בתאריך 
 משתתפים: 

 ראש העיר.  – ביטוןמר בני 
 מ"מ ראש העיר.  –נקרי מר ארמונד ל

 סנ"צ משה זריהן.  –מת"ח דימונה 
 מנהל אגף הביטחון.   –מר מוטי כהן 

 מזכיר העירייה.  –מר שוקי קליין 
 מנהל אגף החינוך.  –מר מקס פרץ 

 מנהל אגף הרווחה.  –מר אדו מקינטה 
 בקרית רישוי ואבטחה מ"י תחנת דימונה.  –רס"ר מעיין ארטן 
 נהל אגף הרווחה. סגן מ –מר   רוזיליו ציון 

 
 הנושאים שעלו בוועדה : 

 והיערכות בהתאם. מצב הקורונה בעיר   .1
 

 מהלך  הדיון:
 

 ראש העיר: 
 רמת התחלואה בעיר עדיין במגמת עליה. 

 מוסדות חינוך בפעילות מצומצמת בהתאם למתווה משרד החינוך. 
 מגמת החיסונים בדימונה בהאטה. 

 הציבור הרחב עייף מהסגרים.
 

 מת"ח דימונה 
 ציין כי כמות המבודדים בעיר אינה הגיונית ביחס לכמות החולים. מ

 נמשכת מדיניות האכיפה ברחוב ובעסקים. 
 מבוצעים ביקורים פיזיים של שוטרים מהתחנה בבתיהם של מבודדים. 

 קיים שיתוף פעולה מלא והדוק עם אגף הביטחון בעירייה.
 חשוב לעודד את האוכלוסייה להתחסן. 

 
 מנהל אגף הביטחון

 מזהים מגמה של הדבקה בקרב צעירים יותר. 
לצערנו בשלב זה עדיין אין שינוי במגמה התחלואה למרות כל המאמצים שאנו עושים 

 בכל המישורים. 
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 ממונה קורונה  –סגן מנהל אגף הביטחון 
 הצגת נתוני תחלואה והתחסנות בעיר. 

 כל מוסדות החינוך עדיין סגורים.
 ת קורונה במתחם נועם חיים.עדכון לגבי מועדי ביצוע בדיקו

 מבקש להימנע ככל האפשר מהכנסת קהל למתחם העירייה ומוסדותיה. 
 

 מנהל אגף החינוך 
 העביר את נתוני ההתחסנות במערכת החינוך. 

 גורמים המערכת החינוך. מציג את הסיבות לאי התחסנות של  
 

 מנהל אגף הרווחה 
 מפרט סיבות לאי התחסנות של עובדי האגף. 

 מבקש להיערך לקראת פתיחת המערכת בכללותה. 
 ממשיכים לתת שירות לתושבים בהתאם לכללים ולהנחיות משרד הבריאות. 

 
 מזכיר העירייה 

 אחוז מתחסנים ומבקש ללחוץ בנושא. 50-60מציין כי במערכת החינוך אנו עומדים על 
 מעובדי הרשות חזרו לעבודה.  95%

 
 

 סיכום ראש העיר 
 

כל המאמצים בהעלאת כמות המתחסנים , מבקש להעביר אלי פרטים  חייבים לעשות את 
 של אוכלוסייה שלא התחסנה לפי מסגרות.

 יש להמשיך בקמפיין ההסברה בכל הפלטפורמות. 
 לא נוכל לפתוח את המשר ואת מערכת החינוך ללא עליה בכמות המתחסנים. 

 חייב לציין כי ממבט שלי בעיר , דימונה ממושמעת. 
 .21.02.2021יפתח בהדרגה החל מתאריך  המשק  עתיד לה 

 לאור התחלואה בבית אבות שירלי לא תתאפשר בשלב זה פתיחת מעון היום לקשישים.
 
 

 העתקים: 
 ראש העיר / יו"ר הוועדה בשע"ח.  – בני ביטוןמר 

 מ"מ ראש העיר.  – מר ארמונד לנקרי
 .  סגן ראש העיר / רמ"ט בשע"ח  –מר אריאל ללוש 

 בברכה,                    
 
 ציון רוזיליו                              
 סגן מנהל אגף הביטחון                     

                                                                                                                                    

       
 
 


