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 אגף הביטחון                                                         

 בס#ד 
  

 ב פ#תש      שבט 
 3133         ינואר 

 
 23.01.2022 / מנהלי אגפים הנדון : סיכום וועדת מל"ח

 
 

 וועדת מל"ח בראשות ראש העיר . ישיבת מנהלי אגפים /  התכנסה 23.10.2022בתאריך 
 משתתפים בוועדה: 

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

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

 
 . מצב הקורונה בדימונהנושא הישיבה : 

 
 : מר בני ביטון –  ראש העיר

 .למצב התחלואה בקורונה בדימונהנתן סקירה כללית בנוגע 
 נתן התייחסות מורחבת על מערכת החינוך . 

 מערך החקירות האפדימיולוגיות.  המשך פעילות  
 ג אויר סוער שצפוי במהלך השבוע. הערכות לקראת מז

 
 מר ארמונד לנקרי:  –מ.מ ראש העיר  

 הביע את אכזבתו בכמות המאומתים והמבודדים הגדולה שקיימת בעיר. 
 

 מר מוטי כהן:   –מנהל אגף הביטחון 
 ממליץ ומציע דרכים להרחבת קמפיין ההסברה בנושא. 

 המשך פעילות נקודות הבדיקות בעיר.
 במסגרת מצומצמת.  360יתקיים סיכום לשבוע  10:00מזכיר כי בשעה 

 
 ממונה קורונה ראשותי :-סגן מנהל אגף הביטחון

 נתן סקירה בנוגע לחלוקת ערכות בדיקה בבתי קשישים. 
 

 :רפ"ק טל זרחין–משטרת ישראל 
 המשטרה ממשיכה באכיפה בעיקר בנושא עטיית מסיכה ושמירה על כללי הבידוד. 

 הצורך.  המשטרה תעבה את כוחותיה בנידת 
 המשטרה נערכת אף היא להתפתחות של מזג אויר סוער. 

 
 דר' מקס פרץ:  -  מנהל אגף החינוך 

 . 20%מציין כי התייצבות התלמידים במערכת החינוך עומדת על כ 
 נתונים מדוייקים יותר של מצב התחלואה יועברו בהמשך.

 
 
 
 
 
 

 שוקי קליין –מזכיר העירייה 
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 הנחיית הממשלה בנוגע לעבודה מהבית יסתיימו ביום שלישי , מקווה כי תינתן הארכה.
 

 אדו  –מנהל אגף הרווחה 
 יש מספר רב של עובדים באגף אשר נמצאו מאומתים.

 יבוצע תכנון יחד עם ציון בנוגע לחלוקת ערכות בדיקה בבתי מטופלי הרווחה. 
 

 נועם כהן  –מנהל המתנ"ס 
 הילדים של המתנ"ס נסגרו עקב המצאות ילדים / מטפלות מאומתים. כיתות רבות במעונות 

 בוצעה חלוקת שי במסגרת עידוד לבידוד . 
 

 סיכום ראש העיר: 
 ממליץ לבצע ביקור עידוד לבידוד גם במסגרת עובדי העירייה. 

 קיים עומס גדול על תחנת המשטרה בדימונה , המלצתי לסגן השר לבט"פ לתגבר את התחנה. 
 ניית נקודת המשטרה בשכונת השחר. השבוע תחל ב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  בברכה                                                                         
 

 ציון רוזיליו                                                                                
 סגן מנהל אגף הביטחון                                                                                                      

                                 
                                                                                                                                                                                      

       
 
 
 
 


