
 

 

 

 11.15 שעה 13.5.2021 מצב הערכת - ועדת מל"ח

 

 מבקש סקירה משמואל עקרב. הלחימה ממשיכה ביתר שאת .  – העיר ראש

 

 . אך לא היו נפילות ,טילים אתמול היו מספר התראות לגבי שיגורי - עקרב שמואל

את  מנול. אנו תא"טוב יכנסו במשך היום ללון חיילים מיחידת החילוץ של צה-באולם הספורט לב

אבקש להנחות . דים ומקלחות"הנושא עם כל הגורמים העירוניים. עומדים לרשותם מספר ממ

ברכבים עירוניים,  כולל כל העובדים בעלי רישיון עירוני ומי שמשתמש ,יםיאת הגורמים הרלוונט

 .נפתח מקלט נוסף במתחם קרסני .מוכנים לפעולה ,כי בסוף יום העבודה כל הרכבים יהיו בכוננות

 

במקביל אנו מטפלים בכל  .טיפול במקלטים ממשיך עם צוות גדול ביותר - )בטחון( מייזל בועז

הדרוש בחוף הים. נערכנו בכוחות מחוזקים של צוותים עירוניים שתפקידם סיור וחסימות 

 . צוותים משטרתיים סטטיות ועוד

 

ודה לתיקנה. אבל ישנם אין פינוי אשפה היום בשל החג. מחר תשוב העב – )שאיפ"ה( גאון רוני

פוסקים על עובדי הניקיון והם חוששים להגיע לכאן לבצע עבודתם. דיברנו עם  איומים בלתי

 עובדים. מבקש סיוע של פקחים ללוותה בחברות הניקיון על מנת שירגיעו את מנהלים בכירים

סר בעובדים ישנו חו –לגבי ניקיון רחובות . להרגיע את העובדיםכדי את הרכבים לפינוי אשפר 

 .איימו עליהם והם נסו על נפשם ,הגיעו לעיר ובדים שמנקים את הרחובותעבשל החג ובשל המצב. 

 

תיכון  פניתי למנהל . לומדים בלמידה מכוונת –ח "בתי הספר וכלל מוס – נחום )חינוך( יעקב

מצב באישור חדר ה( את התלמידים שיצאו לטיול בגליל הביתה היובל על מנת שישקול להחזיר

 .את התלמידים הביתה בשל המצב. המנהל שקל ואכן ניתנה הנחייה להשיב(, של משרד החינוך

 

ממשיכים עבודה שוטפת, מוכנים וזמינים לכל הנחייה שלא תהיה מאת – חרמש )הנדסה( חנה

 .העירייה הנהלת

 

רות תלונות מתושבים שהם לא שומעים את הצפי התקבלובמוקד העירוני  - כרמל וידאל )מוקד(

ממליצה להטמיע את הדברים  . איזורי צפירה שניהוסבר להם על חלוקת העיר ל .במערב העיר

 .ל בצוות מלא"עובדים בחמ .בפרסומים ובדברור

 

מסתמן . אין בעיות אקוטיות. יש מיעוט מפתיע של פניות לקו הפתוח – סלצברג )רווחה( אהרון

 . האדם באגף מכלל כח 50%התושבים רגועים. עובדים בשוטף עם כי 

 



 

 

ל העירוני, הוט הגיעו אתמול "את יכולת הקליטה של סלקום בחמ שופרה –)תקשוב(  זיו אמיר

 ל . בוצע דיון עם המוקד על מנת לראות כיצד ההודעות המתקבלות"יזיה בחמוולטל והתחברו

 . בפוקוס מתרגמות למיילים תוך פנייה לבעל התפקיד הנכון

 .נים נוספים ואז נוכל לחלוט את הנושאלהעביר אלינו מספר נתו צריכים

 

מתכננים להעלות שילוט מרגיע . איזורי צפירהשני מחזקים את המסר של  – בסמן )דוברות( דורית

 .מתכננים להאיר את בניין העירייה בצבעי כחול לבן למשך כל ימי החג .עם מידע בסיסי לציבור

 

 (.המקלט בקרסני)לה מאיתנו פיתרון המרפאה בנוף ים שבקשה אמש מיגונית , קיב – חמו עדי

אבקש לעדכן מתן וכאשר תהיה  . כל פעילויות הספורט מושבתות– גורנשטיין )ספורט( מיקי

 .חזרה לשגרה

 

 . תה תקפה לאמש , תקפה גם להיוםיהערכת המצב שהי – (יקל"ר) קלר אבי

 

 ויהי בכל אגף 1+2עומדים בפתחה של תקופה בעייתית וקשה. אבקש לוודא שכל מספרי – ל"מנכ

  .רשימת הכוננים גם במרכז ההפעלה וגם במשאבי אנושכולל , זמינים

 

 הרגיעם והדוברותלהבוקר דיברתי עם קבוצות שונות של תושבי הרצליה על מנת  – העיר ראש

בנוסף , קלטנו את פלוגת ב ביחידת ההצלה הארצית . אבקש . התבקשה להעביר מסרים מרגיעים

ערך לתוספת כח אדם ילה. יש תחנת הכיבוי פתחה שלוחה בביזנס פארק .שלסייע להם ככל הנדר

להכין תוכנית  –פינוי אשפה  .במוקד העירוני על מנת שהעובדים הקבועים יוכלו לנוח ולהתאוורר

נא להראות לי עד שעות הערבת את חלוקת העיר לאיזורי חלוקה  .חלוקת שקיות + מכתב הסבר

 בשלב ג יום עד ברצף ל"החמ להפעלת ערךילה אבקש .ם לנושאיטירלוונ כולל שמות ראשי צוותים

 שרהאפ במידת מלא באופן להם ולסייע תושבים של למצוקות ענותילה אבקש – הרווחה אגף .זה

. 

 

 . במצב שינויים ויהיו במידה יתכנס הפורום

  .שמח שבועות וחג שלום שבת לכולם מאחל

 

 

 נאור אפרת:  רשמה


