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 217.1.היערכות לסגר סיכום ועדת מל"ח 

  מזכיר המועצה, מנהלי מחלקות מועצה., הישוב ק"מש , העורף לפיקוד הקישור קציןראש המועצה,  -משתתפים

 : החלטות הישיבה

 מיידיות החלטות ותתקבלנה הנתונים כל יוזרמו אליו במועצה שליטה מרכז הקמת אושרה המועצה ראש לפניית בהמשך

 . אמת ובזמן

 .ירושלמי שחר ן"רס וסגנו חמא בר גדעון. מיל ל"סא ר"היקל של בפיקודם העורף פיקוד חיילי ייאיישו המקום את

 .החינוך מערך צוות וילדי הרפואה מערכת לצוותי השמרטפיותיפעלו  זה בסגר גם

 ואישרה המועצה לפניית נענתה לדיון שהצטרפה, באיזור המרפאות על ואחראית כללית ח"בקופ סיעוד מנהלת, גפן רותם

 .בסגר שיעבדו החינוכיים לצוותים ש"בסופ שיינתנו חיסונים

 : המועצה ראש בהנחיית, בנוסף

 , אפדימיולוגיות לחקירות עובדים 3 עוד יוכשרו

  .ותיקיםאזרחים ול הספר בבתי לתלמידים אורח להרצאות מהישוב למתנדבים" קורא קול'' יפורסם

 .בישוב למשפחות מזון תווי לקבלת הפנים למשרד פניה תשלח

 רפואיים פרא לשירותי והזכאים משולבים ילדים כולל( ילדים וגני הספר בתי. )המיוחד החינוך בתחום מלא מענה יינתן

 .ייעודי בגן שיינתנו

 09.00-14.0 משעה תעבוד – רעות מועדונית

 לתו ובהתאם המושבה לוותיקי הסיוע במערך ושיתופם הנוער מועצת. )הרגילה המתכונת לעבוד ממשיכה - הנוער יחידת

 (.הסגול

 .רגילה במתכונת לעבוד ממשיכים - נוער לקידום היחידה

 .רגילה במתכונת לעבוד ממשיכים - הפסיכולוגי השירות

 .ברצף עובד הצוות. take away למתכונת עוברים - ספרייה

 .קפסולות במתכונת לפעול ימשיך - הוותיקים מועדון

 :משטרה

 .הראשיים ובצירים ביציאות הסגר והידוק אכיפה תתקיים

 .ואישור תשאול לאחר אלא, הישוב תושבי שאינם לאזרחים כניסה תותר לא

 .והמבודדים המאומתים לנושא מוגברת אכיפה תתקיים

 .בהתאם אכיפה ותתבצע הסגול התו לנושא ביקורות תעשנה
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 תאריך יעד אחריות משימה

פתיחת מרכז שליטה בחדר 

 הישיבות

 מיידי גלי

מתקני רווחה עבודה בהתאם 

 לתו הסגול /הנחיות

פניה למשרד הפנים לקבלת 

 תווי מזון

 מיידי דינה

 

10.1 

ביצוע אכיפה, ושמירה על 

 הסגר 

 מבוצע מ"י 

 10.1 +איתידורית שינדלר  הפעלת שמרטפיות

עובדים נוספים  3הכשרת 

 לחקירות אפידימיולוגיות 

 10.1 גדעון

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 גלי שניר

 מנהל מחלקת ביטחון

 מונד –המועצה המקומית תל 

7774112-09 

5451793-052 

mond.muni.il-gali@tel 
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