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היום בוצעו שתי הערכות מצב. האחת בבוקר והשנייה אחר הצהריים . מדינת   –  ראש העירייה

  3ישראל נכנסה למצב חירום . מרגע זה מרכז ההפעלה נכנס למתכנות חירום . עלינו להערך ל 
 משמרות והחשש שלי הוא שהחיזבאללה יצטרף למסע ההרס והלחימה . 

 לם .  כל מנהל אחראי עם האנשים שלו ולוודא מוכנות של כו
 הוצאנו לפני  חצי שעה הודעה על השבתת מערכת החינוך מחר .  

 עליכם להשרות אוירה רגועה ומתן ביטחון .   –מוקד עירוני  
 לפני מספר דקות הקלטנו הודעה לפייסבוק בדבר מצב החירום .  

מתן תמיכה רגשית . מי שזקוק לכך יתקשר  את האפשרות לק ויש להכניס לפייסב  –יעקב נחום  
 ד ואנחנו נפנה אותם הלאה .  למוק

 יש לוודא שערוכים עם תוכניות הבתים כולל גיבוי.    –חנה חרמש 
דרג א מפקד משטרה , מדא , כיבוי אש , בועז עם השיטור ועם  – נחיתת טיל ישנה  היה וחס וחלילה 

 הפיקוח ודיווח אחורה .  
 .  וניהול הלחימהבנושא מים לחירום   נא להערך  –שמואל  

 
מכלל עובדי העירייה לא יגיעו צריך שכח אדם    30%מחר יתכן שעד  –התייצבות עובדי עירייה  

 עו"סים , פקחים, עובדי אגף ת.ב.ל, שאיפה.  – יסיעו לנו 
 

 אבות הבית יפתחו מקלטים בבתי ספר במקומות שיהיו מקלטים אקסטרות .  – סגל מינהלי 
 

 אבקש להכין שילטים שיפנו את האנשים למקלטים . 
 

במידה וחס וחלילה ישנה נפילה בשטח מפקד המשטרה הוא המפקד   -מתח גלילות  –  ארז קעטבי
 בשטח.  

יש לפתוח את כל המקלטים הממוקמים בשכונות שבהם ידועה לנו בעיית מיקלוט . יש לפתוח את 
 המקלטים בנווה ישראל , בר אילן , בן צבי , ועוד . 

 צריך לפתוח ומה לא .   בועז יבצע מיפוי של המקלטים ויחליט מה
 

 אדוני ראש העירייה, כל המקלטים נפתחו לפי הנחייתך.   –בועז מייזל  
 ממליץ שאת כל התוכניות ההנדסיות יש להוריד לכונן קשיח לגיבוי .  

 שעות במשמרת כולל הפיקוח העירוני .   12שיטור עירוני עובדים   – סד"כ אגף הביטחון 
 

אחוזים מכלל  העובדים לא   30אך ישנו סיכוי כי רב כי לפחות  העבודה מחר היא רגילה . –  מנכ"ל
 יגיעו לעבודה.  

ראש העיר ביקש לתגבר את כל בתי האבות בעובדי עירייה אשר יכולים לסייע באופן פיזי לאותם  
 עד (  –קשישים ) באחריות עדי חמו וגיל  

 
 קוק .   בית אבות הרב  –בית שירינה   –בית שמאי   –דוגמאות לבתי אבות שכאלה  

 
 אבקש כי גם בני הרצליה ירתמו לנושא ויגייסו אנשים מטעמם לנושא.  

 
 כולם עושים הכל !!!!! 

 
 פינוי אשפה יתבצע כרגיל .  
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 שמעות להנחיות פקער. . יבכל פנייה לתושבים יש להדגיש את עניין ההתגוננות וה –  יקל"ר

 
 ממליץ לתגבר את העובדים במוקד העירוני . 

 ממליץ לרכז את כל הבקשות ולהביאם לאישור השולחן הזה.  –תושבים לגבי בקשות של 
 

 שירותי הרפואה עובדים כרגיל   –  עדי חמו
 

 יש להודיע לגנים הפרטים שמחר אין לימודים . –  מנכ"ל
 פעילויות חינוך בלתי פורמלי לבטל את כל מה שצפוי מחר.  

 דואג לרווחתם  . יש לוודא שיש קשר עם העובדים ומשהו  –לגבי רווחת עובדים  
 שמואל יכין משמרות של עובדים בחמל לימים הקרובים .  

 יש למסור התראה למתנדבי יחידת החילוץ  
 לדאוג לפינת קפה וניקיון השירותים כולל צלם.  

 
 מקבל את המלצת מישל עצמון כי דברי ראש העירייה יוקלטו גם בשפת הסימנים .  

 
 להערכת מצב חדשה.   8.00חמל ונחזור מחר בשעה  נשאר עד חצות פה ב  –לגבי המשך הלילה 

 
 תודה.  

 

 
 רשמה : אפרת נאור  

 

 

 

 


