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 אגף הביטחון                                                         

 בס#ד 
  

 ב פ#תש      טבת 
 3132        דצמבר

 
 26.12.2021הנדון : סיכום וועדת מל"ח 

 
 

 התכנסה וועדת מל"ח בראשות ראש העיר .  26.12.2021בתאריך 
 משתתפים בוועדה: 

 ראש העיר 
 מ.מ ראש העיר. 
 סגני ראש העיר. 

 נציגי כוחות הביטחון , משטרת ישראל , מד"א , כב"ה. 
 הלי האגפים. כלל מנ 

 
 נושא הישיבה : התפרצות בדימונה של הגל החמישי של הקורונה. 

 
 : מר בני ביטון –  ראש העיר

 נתן סקירה כללית בנוגע לג החדש.
 נתן התייחסות מורחבת על מערכת החינוך בגל ההתפרצות.

 אישר ברמה העקרונית פתיחת מערך החקירות האפדימיולוגיות. 
 

 לנקרי: מר ארמונד  –מ.מ ראש העיר  
 לדעתו , חוסר ההיענות לחיסונים נובע מבלבול בקרב הציבור.

 נתן התייחסות להתפרצות המחלה ברקב בני משפחתו. 
 מוחה על כך שהממשלה אינה מסמיכה את ראשי הרשויות לטפל באופן ישיר בהתפרצות.

 
 מר מוטי כהן:   –מנהל אגף הביטחון 

 א. ממליץ ומציע דרכים להרחבת קמפיין ההסברה בנוש
 יתוגבר.  -מעדכן כי מערך האכיפה בנושא  

 
 ממונה קורונה ראשותי :-סגן מנהל אגף הביטחון

 הציג את נתוני התחלואה והחיסונים בעיר. 
 ממליץ לפתוח את מערך החקירות. 

 
 פקד נתי לידאני: –משטרת ישראל 

 בוצע שינוי בתפיסת האכיפה וכיום האיכפה מבוססת יותר על אכיפה סמויה.
נה מקפידים הקפדה יתירה בכל הנוגע לקיום הנהלים מתוך הרצון לשמר את רציפות  בתוך התח 

 התפקוד. 
 מבוצע "ביקור" באופן שוטף אצל כל המבודדים שחוזרים מחו"ל. 

 
 מר יוני איפרגן: –מד"א  

 מד"א מבצע חיסונים באופן יזום . 
 מביע צער על כך שההיענות לחיסונים נמוכה. 

עקב החשש של מאומתים להתאשפז המחלקות קורונה , המאומתים מסרבים להתפנות לבית  
 החולים וכך למעשה נמשכת ההדבקה במשפחה / בקהילה.
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 כב"ה
 מצמצמים מגע עם הקהילה במטרה לשמור על בריאות הצוותים ובכך לשמור על רצף תפקודי. 

 מר שוקי קליין:  -מזכיר העירייה
 ם  הקרובים. מתריע מפני סגר בימי

 עבודה מהבית.   50%מודיע כי נכנסנו למתכונת עבודה של 
 שעות העבודה בעיריה השתנו , יצא פרסום במדיה לציבור הרחב. 

 מבוצע מעקב שוטף אחר עובדים שאינם מחוסנים, תוך הקפדה על ביצוע בדיקות באופן שוטף. 
 

 דר' מקס פרץ:  -  מנהל אגף החינוך 
 רכת החינוך.הציג את נתוני התחלואה במע

 מציין כי אמינות בדיקות האנטיגן גבוהה. 
 

 סיכום ראש העיר: 
 תבוצע פתיחת מערכת החקירות באופן הדרגתי ובהתאם להמשך התפרצות הנגיף. 

 דרושה ערבות הדדית בנושא החיסונים. 
 העירייה תצא לקמפיין נרחב בנושא החיסונים.
 חוגי המתנ"ס והספורט ימשכו בשלב זה כרגיל. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  בברכה                                                                         
 

 ציון רוזיליו                                                                                
 סגן מנהל אגף הביטחון                                                                                                      

                                 
                                                                                                                                                                                      

       
 
 
 
 


