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 קרטות לשטחי עוטף עזה.    400אנו מצויים במצב מלחמה עד לרגע זה נורו  :  ראש העירייה

 מחזק מכאן את חייליי צהל וכוחות הביטחון . אני  
מרגע זה מופעל ברשות נוהל " זמן יקר " . מרכז ההפעלה שלנו צריך להיות מוכן מכל הבחינות  

 לקלוט את העובדים ואם יש צורך לטפל בארועים . 
 אודה על סקירת המצב הביטחוני.   –סמנכ"ל בכיר , יוסף ) ג'ו( נסימוב  

 ר את אל אקצא  אירגונים הג'יהאד האיסלמי והחמאס רוצים להעבי 2  –סמנכ"ל העירייה 
. ישנם מטחים לאשקלון שם יש הרוג אחד , חיל   10/2000לא היו ארועים בסדר גודל כזה מאז 

האויר תוקף בתוך עזה , אושר גיוס של פלוגות מגב להשקטת השטח בפנים הארץ , ויש להערך  
 למצב של הרחבת טווח ירי.  

רות לרענן את את הנחיות פקער  כיסוי הגנה אוירית של מאה אחוזים , לא קיים . נבקש המדוב 
 כולל דגשים על השמעות להנחיות ועל מרחבים מוגנים .  

 כמו כן , ישנה הערכות לפיגועים בתוך הקו הירוק. 
. כל המקלטים  מקלטיםעשינו תרגולת פתיחת   19.00אתמול בערב החל מהשעה   –  בועז מייזל

 נבדקו וטופלו . המקלטים הרב תכלתיים תפוסים על ידי אמנים .  
בבוקר מוקדם התפרשו מנהלי המינהל בכל המקלטים בדקו מממים ומרחבים מוגנים ביצעו סקר 

 של כל הליקויים והוזמנו קבלנים לטיפול בנושא.  
כחלק מהזדהות עם תושבי  רשמו לפניכם כי אני החלטתי על ביטול כל הארועים  – ראש העירייה 

הדרום וכשמירה על ביטחונם ובטיחותם על התושבים שלנו. וכן להוציא לאלתר את כל האמנים  
 מהמלקטים , לנקות את המקלטים ולהסבם חזרה לייעודם המקורי.  

יש להערך בחופי הים בסופש הקרוב על מנת לאתר מי שמנסה להגיע לחופינו לשבש את סדר  
 החיים בעיר הזו.  

 רכז ההפעלה נבדק על ידי אגף המחשוב  מ –  שמואל עקרב
 בכוננות . יחידת החילוץ 

 ומהבוקר הופעל נוהל זמן יקר .  
 ישנו מקלט וארבעה ממדים .  –לגבי בית ספר בן צבי  

 פער בצופרים : ברחוב אריק אנשטיין , הפיתרון שינתן הוא התחברות לאפליקציה של פקע"ר . 
מות של בעלי תפקידים עיקריים בחירום על מנת לפתוח קבוצת  כל אגף מתבקש להעביר אלי ש

 וואטס אפ. 
סוגיית הערים המעורבות מטרידה מאוד ועכל כן עלינו לנהוג    –ח גלילות  "מת  –  ארז קעטבי

 בזהירות ובעדינות בכל הקשור להתנהלות אל מול האוכלוסיות השונות בעיר הרצליה. 
 חשוב מאוד להיות בקשר דו סטרי . שיתוף פעולה בין משטרת ישראל ובין הרשות .  

 ולאפשר מרחב עבודה אחוד של כל כוחות ההצלה.  
 אנחנו מלווים אותן.   – תהלוכות של הכנסת ספרי תורה   2צפויות היום 

ב של  אחנו כפופים להניות פקער ולחד המצ –עלו שאלות לגבי מוסדות חינוך   –  מנכל העירייה
 משרד החינוך . 

 אבקש להכין ולסדר את מרכז ההפעלה 
אבקש לא ליזום הפקות וירטואליות או פעילויות בשטח . וזאת מתוך הזדהות עם תושבי   – ארועים 

 הדרום . לא נחגוג כל עוד יתר המדינה יושבת במקלטים . 
 גן שאין בו ממד לא יפתח גם אם הוא גן פרטי.   –  ראש העירייה
 הטרקטורים מוכנים ומטופלים . –  דליאור קורנפל

 עגלות המחסומים מוכנות ועמוסות במחסומים . 
 אנחנו עיר שמוכנה לחירום , כל הנחייה היא בגדר הנחייה ולא המלצה .    –  ראש העיריה

 במידה ויש צורך ברכישות , יש להזמין את הציוד ובמקביל לדאוג למתן סעיף תקציבי לנושא.  
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 היום , לא מתקיימת . צעדת ירושלים שיועדה ל

 לימודים מחר כרגיל או לפי הנחיות פקער וחדר המצב של משרד החינוך .
 מחר בבוקר תהיה הערכת מצב נוספת בנושא זה. 

 יש לתקן את כל הליקויים שעלו בסיור של המקלטים כולל פינוי אשפה וציוד ישן וניקיון . 
  תהאנשים יסייעו לכל בית  אבו   4אבות בעיר. אנשים לכל בית  4אני מנחה את עדי חמו להוציא 

 בצרכים המיידים ובקשר עם הרשות .  
 מי שיגוייס למשימה יהיה מכל תאגידי הרשות . 

במידה ויש פגיעה בעיר , מרכז ההפעלה נפתח כולל כל בעלי התפקידים שמגיעים מיד למקום ביד  
 לבנים . 

 הוראות והנחיות למנהלי האגפים .  ל ברשות ג'ו והמנכל יתן" החמ
בצהריים ישלחו עובדים עם מנות מזון   12.00עיריית אשקלון ביקשה סיוע במנות מזון . מחר ב 

 מוכנות וחמות לחלוקה לתושבי העיר אשקלון .  
 הועברו מידעים להורים באמצעות קבוצות וואטס אפ בית ספריות .    – יעקב נחום

 ים החינוכיים ולתלמידים . אנו שולחים מסרי הרגעה לצוות 
 אני מנחה כי אין יציאה לטיולים לא בעיר עצמה ולא מחוצה לה.   –  ראש העירייה

 נא להנחות את האומנים להוציא באופן מהיר מהמקלטים הדו תכליתיים .
 נסגרת ולא נפתחת עד להודעה חדשה.  –בריכת נורדאו 

 
ת הדחופות על מנת ליצור רצף תפקודי  לפנינו תקופה מאתגרת . אבקש מכל אחד להתכנס למשימו

 ברשות ולהמשיך ולספק לתושבים את השירות הטוב ביותר גם בימים אלה.
 

 תודה. 
 

 רשמה : אפרת נאור  
 

 

 

 


