 11מאי 2021
פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח מס1 .
שעה9:30 :
משתתפים:
ישראל גל ,רון מלכה ,אפרת מועלם ,טל שחר ,שמעון דנוך ,דורית לוי ,שרון רוזנטל ,ענבל חדד ,חיים סופר,
אלון -מי אונו ,גנדי ,צבי לוין ,נירה פרידמן ,רוית  ,חיים נגר ,סיון דדון ,עמי כחלון ,מיכל רוזנשיין ,ניצן צוריאל,
דודו – ספורט ,דורון חמו ,עדי מעוז ,סמדר סויסה ,חן ארד ,ליאור -בן טריה ,חנה ישעיהו,
סוזי – רווחה ,אסתר -מתנס ,מיכל קרני ,יובל אשרוב – קבט ,אבי טולדנו ,עופר חליפה ,לילך – רווחה.
כינוס ועדת מל"ח עקב מבצע "שומר החומות".
ישראל גל -ראש העיר:
חזרנו לאותה סיטואציה מלפני כחמש שנים .התקבלה החלטה לפתוח מקלטים ציבוריים מיידי.
היו הנחיות סותרות  ,התקבלה החלטה שכיתות א – י לא יופעלו בכיתות ,כיתות יא – יב – ילמדו,
גנ"י יפתחו .הציבור משתף פעולה .אנו נכנס לנוהל ישיבות בהתאם לצורך ובהתראה קצרה.
דורון חמו – יקל"ר:
סקירה קצרה :אנו נמצאים בהסלמה משמעותית בכל הגזרות והיו מספר סיבות להסלמה כמו :אירועי הר הבית,
בלוני נפץ ....
רוב המטחים היו לכיוון עוטף עזה ואשקלון .היתה פגיעה ישירה בבית ויש נפגעי נפש .היו התנפלויות בין
הערבים ליהודים ,זריקות אבנים על יהודים .ישובים באזור חריש – נצורים וגם קרני שומרון.
הממשלה מאשרת לצהל פעילות מורחבת ,הצבא מתגבר כוחות סביב עזה .אנו בסבב הסלמה והחמאס ממשיך
לאיים.
בעולם – קוראים לריסון.
כרגע יש מדיניות מחמירה ,מרחב מוגן תקני ,מוסדי  ,קומתי ומקלט .בערב תצא מדיניות התגוננות מעודכנת
ולאחר מכן תהיה ישיבת הערכות .נבצע ריענון נהלים ,פינוי מרחבים מוגנים ,לשים שילוט ברור למרחבים
מוגנים.
טל שחר -מנהל המוקד העירוני:
אתמול בלילה המוקד העירוני היה מוצף בפניות למקלטים .ברח' צהל בשעה  22:00היתה בלילה הפסקת
חשמל יזומה  ,תושבים נבהלו ופנו למוקד.
יש ליידע את המוקד כיצד מערכת החינוך תופעל.
ישראל גל :נתעדכן כל יום על המצב .מחר יש חנוכת גן הזמיר ומחרתיים מירוץ ,נכון לעכשיו לא מבטלים כלום.
המילה החשובה היא לשמור על שגרה שמפחיתה חרדה.
סמדר -מנהלת מחלקת חרום:
כל המקלטים נפתחו תוך שעה .מקלט רשי שופץ  ,קיבלו ציוד חדש ובביקור שלי ראיתי שהמצב שם גרוע
ומוזנח .ישנם  4מקלטים שיש בהם ציוד יקר של העירייה ,יש להחליט מה לעשות.
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