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 הערכת מצב –ועדת מל"ח  – סיכום פגישה הנדון: 
 אורן בניין העירייהחדר ישיבות  ; מיקום פגישה:   12.05.2021  תאריך:

   משתתפים:
 אבי אלקבץ, ראש העיר

 מנכ"ל העירייהשלום שלמה, 
 חביב פרץ, מ"מ וסגן ראש העיר

 עינב פרץ, מבקרת העירייה
 כפיר בזק, דובר העירייה

 טינה ולדמן, מנהלת אגף החינוך
 גידי עובדיה, סמנכ"ל תפעול

 סיגל בניאס, מנהלת אגף הרווחה
 בת אל אשכנזי, עוזרת ראש העיר

 ובקרה תיאום אגף מנהלת שרית דהן,
 האביי דג'ן, קב"ט העיריי

 איתי שלמה, קב"ט מוס"ח
 יהודה כהן, מנהל מח' פיקוח

 מאור אנג'ל, מנהל מח' השיטור העירוני
 מנהלת אגף צעירים וקהילה תמר דיגמי,

 מנהלת תחום על יסודינגה בן אילוז, 
 מנהלת תחום יסודי גלית דגן,

 יהורם לוי, מנהל חזות העיר ומקלטים
 יובל כהן, מנהל מוקד עירוני

 ומזכירת ועדת מל"ח מזכירת מח' לקידום ורישוי עסקיםקרן דרעי, 

 :עיקרי הדברים
התכנסנו היום בשל ההסלמה בדרום, המטרה שלנו היא להעלות את המוכנות  – אבי אלקבץ

 לחירום, יחד עם המודעות והערנות של התושבים.
 בגזרה שלנו אין הנחיות חדשות מפיקוד העורף. – דג'ן אביי

אנו  ניידות שיטור כשירות מצובתות. 4אין הנחיות חדשות, הגברנו ערנות, יש  –מאור אנג'ל 
כשיש אירועים שמסביב לעיר מגבירים את הסיורים במוקדי קהל, מרכזי בילוי, מקומות נטושים. 

 עפולה השיטור יוצא לשטח.
 פקחים שפרוסים ועובדים כרגיל. 13יש לנו  – יהודה כהן

טלפונים מועדי הורים בעיקר מרובע יזרעאל, שלא יודעים אם אני מקבל המון  – איתי שלמה
מתקיימים לימודים כרגיל. יש המון הודעות שווא ברשתות החברתיות ומפורסמות לציבור, דבר 

 משעלה את רמת החרדה.
 אין אישורים ממשרד החינוך לטיולים של בתי ספר וגנים.

 . עפולה.3 . רובע יזרעאל 2ע"ע  -. ג"ה ו1ור: סי ניידות 3בכל אשכול גנים יש מאבטח כרגיל, יש לנו 
 .יות מהורים שאין מקלטים בבתי ספראנו מקבלים פנ – טינה ולדמן
. מג"ב פלוגות 3סו למילואים, בלוד יש ב שגויפלוגות מג" 18ברמה הארצית, יש  – גידי עובדיה

 העובדים קיבלו תדרוך להגברת ערנות.
לטים ברחבי העיר לפני כשבועיים נעשה סיור בשיתוף פיקוד העורף, רוב המק – יהורם לוי

שניתן לתקן. אנו מקבלים פניות מתושבים, עדכנו את המוקד מה לענות  תקינים, יש מס' מקומות
 לפניות כאלה. אנו עובדים מול המנכ"ל בשוטף לשיפוץ המקלטים.

 סד חינוכי שקיים באזור המגורים.אנו ניתן מענה במו יםבאזורים בהם המקלטים לא שמיש
שידעו שיפרסמו באתר של העירייה, ממליצה לתת למוקד את הפרטים של המקלטים  –שרית דהן 



 

 

 להכווין את האוכלוסיה.
 הפצנו מכתבים לתושבי הדרום שברצוננו לארח אותם, אף אחד עדיין לא פנה. – תמר דיגמי

 וידאנו שיש מפתחות למקלטים של הנוער.
יש לתדרך את המאבטחים במוסדות הציבוריים לבדוק את כל המבקרים באופן  – שלמהשלום 

 קפדני יותר.
למשפחות של הציבור הדתי ציוני יש נכונות לארח את תושבי הדרום, אולי כדאי  – חביב פרץ

 לפרסם זאת.

 לסיכום:

"עדכוני ביטחון" אם יש למישהו מידע נא להעביר לשם ולרשום  יש קבוצת ווטסאפ – אבי אלקבץ
  מי הגורם מידע.

 .c1הרובע ולתת גיבוי לאזור אזור של  של מוסדות החינוך עזר בניידת סיוריםייש לה
במידה ונצטרך מקלט למס' ימים רצופים אנו נעביר את התושבים למקלטים של בי"ס, שם יש 

 מקלחות ושירותים.
 פשה למנהלים מהיום עד יום שלישי, מבקש להיות בכוננות בטלפון גם בשבת.אין אישור חו

 לא לכתוב בשבת בקבוצת הווטסאפ , אלא אם כן יש כוננות אמיתית.
לא לאשר חופשות לעובדים בימים הקרובים, מבקש להנחות את העובדים להימנע מטיולים 

 מיותרים.
 המנהל הישיר. עובד שמבקש חופש כי הילדים בחופשה, נתון לשיקול

 ביולי יתקיים אימון מנהלת של פיקוד העורף, ראשי מכלולים יקבלו הנחיות עד אז. – אביי דג'ן
ת קיבלנו אישור ליועץ חיצוני שילווה אותי ואת הראשי מכלולים, הוא יסייע לראשי מכלולים לבנו

 בעצמם תיק מכלול.

העירייה, רכשנו חפ"ק חירום  רוצה לעדכן שבתקופה האחרונה רכשנו גנרטור חירום לבניין
 מאובזר במרכז הפעלה והטמענו את מערכת השוע"ל.

 

 

  משתתפי הפגישה העתק:
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 קידום ורישוי עסקיםקרן דרעי, מזכירת  רשמה:

 
 


