
 

 

   1/2021ישיבת ועדת מל"ח  

   27/04/2021  תשפ"א שלישי ט"ו בניסן ימה בחדר הישיבות ביוםישהתק

 

 נוכחים

 ראש המועצה, יו"ר ועדה  -יצחק רביץ
 חבר ועדה  -אברהם וינטרוב

 חבר ועדה  - משה מילר
 חבר ועדה  -יהושע דויטש

 חבר ועדה  -צבי רענן
 

 משתתפים

 מנכ"ל המועצה -אבי רוטנברג
 קב"ט -בן דודרפאל 

 
 היערכות לביקורת על סדר היום:

כאשר    העורף  דשל פיקו  360-במסגרת האירוע היתקיים תרגיל אימון לרשות  בקרוב    -רפאל בן דוד 
כלל מנהלי המכלולים  במאי  27-וב  רעידות אדמההרשות תבצע אימון בנושא  , במאי   26,  25  בימים

 הרשות במצבי חירום. מצב מנת לבחון אתעל בקרה על ידי משרדי הממשלה  יעברוברשות 

   ,הצלה, מד"אה   בארגוני   הרשות תבצע יחד עם פיקוד העורף הרצאות למתנדבים   ,במסגרת האימון
בנושא    הרצאות לקשישיםוידידים ועוד ארגונים נוספים שנותנים שירות לתושבים  איחוד הצלה,  

  האימון יבוצע   במחלקת רווחה.  אוכלוסייה נוסף, יבוצע אימון למכלול  . ב בעברית ובאנגלית  םהחירו
 . ת אדמה ובנושא רעיד  ברשות  ים כל מוסדות החינוךלמתורג אשבוע הבב .לחודש 21-ב

 
 

 סיכום פעילות -קורונה
 חולים.  1,422בקריית יערים היו   -רפאל בן דוד

 . מחוסנים בחיסון ראשון 2,225
 . 1,927מנה שניה  חוסניםמ

 . 96% 16מחוסנים ומחלימים מעל גיל 
 

רביץ  תודה  -יצחק  להגיד  בקורונהלרפאל שהיה אחראי    רבה  זוהי הזדמנות  והקדיש    על הטיפול 
לילות וימים. תודה נוספת לעובדי המועצה שהיו מתשאלים ועבדו שעות נוספות    לצורך כך  מזמנו

שרה לאה ברוורמן,  דפנה ואנסון,  לדליה קליימן,    מיוחדתבימי שישי, מוצ"ש וערבי חגים, תודה  
פלגו לחץ.    , שרי  בתקופות  שסייעו  המתנדבים  לכל  מיוחדת  תודה  תקופת    ,אגבבנוסף  בתחילת 

מתשאלים    17בכל הארץ היו  סה"כ    .ביותר  והבקריית יערים היה מספר המתשאלים הגב   ,הקורונה
 מקריית יערים.  4ומתוכם 

ביישוב    להקיםט וחברי הוועדה אני רוצה להציע רעיון  "ברשות ראש המועצה, הקב  -טשוי דשע  ויה
, כדאי  תהביטחוני  בעקבות האירועים האחרונים ברובע היהודי והמתיחות   . כיתת כוננות לחירום

 ון והכשרה להחזיק נשק.  להקים כיתת כוננות שחבריה יקבלו רישי

  



 

דוד בן  ברשות.     - רפאל  תפקידים  לבעלי  נשקים  חילקנו  למועצה,  שיש  ראוי"  המפעל   " במסגרת 
פועלים להקמת  במידת הצורך, אבדוק אפשרות להוסיף עוד נשקים.   "צוות חירום    במקביל אנו 

 .כוננותהכיתת  ויפעל במסגרת  לתת מענה אך ורק בשעות חירום  ידעשיישובי" 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


