
 16/09/2020       עיריית קריית שמונה בירת הגליל                                
 אגף הביטחון 

 
 

 04-6817817פקס. |  04-6908408טל. |  11019, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 37רח' הרצל 
Hertzel St., P.O.B. 1001, Kiryat Shemona, Postal Code 1101, Israel  
 Tel. 04-6908408  |   Fax. 04-6187817  |   E-mail: mayor@k-8.co.il 

 

 

 פורום הערכת מצב 

 

 2020/0961/תאריך  רשות הנדון: ועדת מל"ח קורונה

העיר להלן ,חשבת מלווה ,התקיים הערכת מצב נכחו כלל מנהלי האגפים  16/9בתאריך ה .1

 עקרי הדברים .

להנחיות מסיכום קודם  תהציג תמונת מצב ראשות, התייחסו :מנהל אגף הביטחון  .א

אנחנו עיר  ניפטר 1 236חולים נוספים מבודדים  27עליה של כ  96מאומתים 

 כתומה . 

 והמבודדים ההדבקותמתבצע בדיקות כל יום ע"י קופת חולים לאומית וכללית לאור 

בקפסולות, יש לבצע הסברה וביקורת בבתי הספר לאור הדבקיות בבתי הספר. 

 תחקירים משולבים מתבצעים עם משרד החינוךץ

יש לתת משמעות לתושבי הרשות לגבי עיר כתומה ושיש לנו כבר ניפטר כתוצאה 

 המחלה.מ

יוסי : מתחיל לדבר עם עובדי רשות מבדדים ומנחה אותם מה לעשות , יש לשמור  .ב

 על נוהלי הקורונה בכלל משרדי הרשות 

 של שני קפסולות לשמר את כ"א ברווחה.עובדים בתצורה אוכלוסייה : .ג

 ראשי מדור מבודדים וחיוביים. 2

 חלוקה ללקוחות כולל חלוקה של הקרן לידידות.

 הועברה רשימת כוננים למוקד. 

 אין שינויים מיוחדים מחקים לתקנות החדשות יועצת משפטית : .ד

 עסקים תיירות: .ה

 חובה לתת יכולת עבודה מרחוק.

 שיטור ואכיפה בשווקים ובא.ת.פקחים יסיעו במה שנידרש ל

 בהיבט בתקציבי. בעיהעבודת פקחים בשבתות וחגים הינה : נהידה .ו

פעילות תומכת עסקים נידרש להציג על פניו כרגע אין תקציב או יכולת לתת מענה 

 לנושא זה.
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 עובד וזמין ונותן מענה. גיפסיכולושירות     פסיכולוג: .ז

 מידת הצורך.עובדים מהבית וגם הגעה פיזית למטפלים ב

 רובעים ולוגיסטיקה: סיימו חלוקת חבילות בתיאום ועפ"י הנחיות רווחה. .ח

 סגירת פעילות מתנסים לאור המצב והסגר.

 היערכות לחלוקה נוספת עם שלומית לגבי מאומתים 

 אין דברים חדשים למעט לומר שוב לסגור את השוק ומערכת החינוך.דובר:  .ט

 והמבודדים תוכפל.לאור כמות הבדיקות כמות החולים 

 לבדוק את סוגיית השוק ואכיפה מוגברת ברשות לאור עלייה בתחלואה.מבקר:  .י

כמו כן לבחון את סוגיית פתיחת מוס"ח לאור התחלואה וכמקור תחלואה עיקרי 

 בעיר.

 סיכום: .יא

 . כלל הפקחים כולל חניה מוכפפים לשיטור יעסקו בקורונה ובאכיפת חניה 

  מנחה לסיים את סוגיית יכולת העבודה מרחוק אל מול המנמ"ר והגזברית

 על מנת שכל העובדים יוכלו לעבוד מרחוק.

 ותנידרש לתגבר את דורון בכ"א לטובת חקירות אפידמיולוגי. 

 . יש להגדיל את כמות המוקדניות לאור כמות המבודדים והחולים ברשות 

 בברכה. .יב

 

 

 

 

 

 דקל               אריה 

 הלת אגף הביטחון מנ
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 סיכום והנחיות: .יג

 

  לבדוק את סוגיית ההיסע לבתי הספר וכן את שיטת העבודה וההפעלה

 אגף חינוך.מ.–בקפסולת וחידוד ה נהלים לאור גל ההדבקות 

 .עמידה בתו סגול ואכיפה של כלל הפקחים בהובלת מ.יחידת השיטור 

 בבתי ספר וגנים לבחינת המלצה לסגור את מערכת  תניתוח התייצבו

 מ.אגף חינוך -החינוך.

  אכיפה והסברה בחגים בהתאם להנחיות כרגע עיר כתומה נידרש לתאם

 לשכה. –מפגש עם הרב קקון והמועצה הדתית 

 . יועצת משפטית עם ליאור וירדן תכין ת.ע לפיקוח בהתאם לצבע הרשות 

 לשכה/  -הפעלת פקחים ואכיפה בחגקבלת תשובה מראש העיר / מנכ"ל ל

 מנכ"ל.

 בברכה . .יד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דקל             אריה 

 מנהל אגף הביטחון 


