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 נבחר ציבור-יו"ר הועדה, שי סימנטוב -: ליאת שוחט, ג'ון דוידוב, שלמה זלמן סיונובמשתתפים
 
 

 זלמן סיונוב: שלמה
 

 סעיף ראשון הצגת נושאים:
 מרכז הפעלה בחרום מייצג את הגורמים השונים. -
 מקלטי ציבור. -
 פעילות בית הספר בזמן שגרה.-הערכות לחרום -
 בדיקות בבתי הספר והגנים. -
 סקירה על ההתמודדות העירייה בתקופת הקורונה -

 
ושירותים, אין עיר שמוכנה כמו אור משופצים והשאר בהמשך. יש ציוד  40מקלטים,  49ישנם 

 יהודה.
 

 ג'ון דוידוב:
ביטחון זה לא רק ההכנות לחרום, זה הביטחון האישי של התושבים בשגרה ובחרום וזה התפקיד 

 שלנו לדאוג לתושבים.
 שנים שמשרים אווירת ביטחון. הפשיעה בעיר ירדה. 5השיטור העירוני פועל 

 
 ליאת שוחט:

 בעיר תצורף לפרוטוקול.מצגת סיכום של השיטור 
 

 ג'ון דוידוב:
שנה הבאה נגדיל את השיטור בעקבות גידול האוכלוסייה, בית בפארק. מרכז ההפעלה פעיל, 

מקלטים,  49חיילים במרכז ההפעלה, עושים טלפונים לתושבים. ישנם  8מסייעים בהסברה, ישנם 
 חלקיים. 11כשרים,  38

 נותן תחושה טובה לתושבים.לאשר את כולם.  2021-ראש העיר אישרה ב
 

מביאים לשם ציוד על מנת לתת  -נשפר אותו למען התושבים. מרכזי קליטה 2021-מחסן חרום ב
, לקבל מענה על בעיות, נושאים שרוצים לעלות, להם את המענה הראשוני, להציף שאלות מהשטח

 סוגיות.
  

 ליאת שוחט:
 שי, יש לך מה להתייחס?



 
 שי סימנטוב:

 לשמוע מה העירייה עושה.נעים 
 הבנתי את הפורמט, אני אשאל ואשתף את הועדה ואראה את הצרכים שלהם.

אני תושב העיר ולא ידעתי שיש כמות כזאת של מקלטים בעיר. צריך לשנות את התפיסה שידעו 
 שיש מקלטים, שיהיה מודעות, סרטון הסברה אולי.

 
 ליאת שוחט:

 שימוש העיקרי זה לחרום.אפשר לעשות סרטון הסברה, שיבינו שה
 בשעת חרום הכל תפוס, המתנ"ס המקלטים. 

 
 שלמה זלמן סיונוב:

 אורן גם יכול להוציא הודעה בוואצאפ.
 

 שי סימנטוב:
 יש מי שפותח את המקלטים?

 
 ג'ון דוידוב:

 יש לכל מקלט אחראי שפותח אותו.
 

 שי סימנטוב:
 ומישהו לא יוכל להגיע שיהיה לו מחליף.האם יש רשימה של האנשים בועדה שניתן לדעת במידה 

 
 ג'ון:

 נעשה.
 

 ליאת שוחט:
 רעיון שתהיה שליטה מרחוק בשעת חרום.

 
 שי סימנטוב:

 ?106אם יש רעש לדוגמא אז פונים למוקד השיטור העירוני, זה מוקד עירוני? 
 

 ליאת שוחט:
 ?לעירייה יש מעקב ג'ון 100, ל106-מעדיפים ל

 
 ג'ון דוידוב:

 .לא
 

 ליאת שוחט:
 יתואם סיור של ועדת ביטחון.

 



 ג'ון דוידוב:
העיר אור יהודה נמצאת במוקד העניינים עוד מהפיראט האדום בנושא הקורונה, החלטות על 

 סגירת עסקים, האם לפתוח מוקד קורונה, היינו בין החלוצים בארץ.
עיר. אנחנו היום מצב משלט קורונה. אנחנו חוקרים את האנשים, להגדיל את החוקרים ב

מתחקרים, מכירים יותר את האנשים, לקשר בין האנשים, את מי להכניס לבידוד מוקד הקורונה 
 נותן מענה לכל התושבים סלי מזון, פינוי אשפה.

 
 שי סימנטוב:

 יש הרבה תגובות טובות של מוקד הקורונה.
 . שתמשיכו בעשיה טובה.106מענה מהיר במוקד 

 
 ליאת שוחט:

 תודה לכל העוסקים במלאכה. שניפגש לדברים טובים. 
 אחת לרבעון לקיים ועדה, אם יש נושאים שעולים יש להגיש לשלמה. 

 תודה לכולם.
 

 10:30הישיבה הסתיימה בשעה 
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