לשכת הדובר

עלון מידע חיוני ועדכני לשעת חרום
עיריית בית שמש פועלת בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף,
משטרת ישראל ושאר זרועות הביטחון וגופי החרום השונים
בימי שגרה כדי להתכונן כראוי לשעת חרום ,ובפרט בימים
אלו אנו פועלים יחדיו ומקיימים דיונים והערכות שוטפות לאור
ההתפתחויות הביטחוניות.
במסגרת זו אנו מפרסמים מידע חיוני לתושבים לשעת
חרום ,הכולל את ההנחיות הנדרשות ואת מיקום המלקטים
הציבוריים ,יחד עם מספרי הטלפון הנחוצים בשעת חרום.
ראוי שכל משפחה תוודא בביתה שהיא מוכנה לכל תרחיש.
ניתן אף להיוועץ עם אגף החרום בעירייה באמצעות המוקד
העירוני על שאלות שונות שאתם נתקלים בהן ,ויש מי שייתן
לכם מענה נכון וחכם.
העירייה עושה ככל אשר נדרשת בכדי להיות מוכנים לכל
תרחיש ,אך עם זאת בלבנו תפילה "הנה לא ינום ולא ישן
שומר ישראל".
חברי מטה החרום של עיריית בית שמש נמצאים כל העת
עם אצבע על הדופק ,להיות ערוכים בזמן אמת ,ולתת מענה
מיטבי ככל שניתן כמאמר הכתוב "סוס מוכן ליום קרב ולד'
הישועה".

נפתח באתר העירייה בכתובת  .ניתן להכנס ולקבל עדכונים יש לעצור בצד הדרך ולהמתין  10דקות.
אולן ליין ואת כל המידע הרלוונטי .כמו כן ניתן לראות את *אם לא ניתנה הנחיה אחרת  -לאחר  10דקות ניתן לצאת
מפת פריסת המקלטים העירוניים במערכת .GIS
ממיגון.
*חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על
הארץ .במקרה כזה ,יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.
מוכנות התושבים
תושבים יקרים! חשוב כי גם אתם תוודאו את מוכנותכם *יש להמשיך ולעקוב אחר ההנחיות באמצעי התקשורת.
למקרה של נפילת טילים ,כפי הנחיות פיקוד העורף שניתנו
לאזורים נרחבים בארץ וביניהם בית שמש.
הפרטיים ולוודא את הנחיות לבחירת המרחב המוגן והכנתו
הנכם מתבקשים לפנות את המקלטים
כשירותם מבחינת חשמל ,מים וביוב .המקלטים הציבוריים את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע
הינם באחריות העירייה ,וכבר נפתחו לשימוש התושבים ,הישמע האזעקה או השמע קול נפץ ,לפי סדר העדיפות הבא:
כולל אלו אשר בשימוש מועדונים ועמותות במהלך השנה.
המקלטים הפרטיים הינם באחריות התושבים! במקרה של * ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם
השתלטות על מקלט פרטי ,ועד הבית יכול לבקש סיוע הבחירה המועדפת.
מהעירייה במוקד העירוני.
* מקלט
כמו"כ לכל שאלה בנושא המקלטים הינכם מוזמנים לפנות
למוקד העירוני  106או  ,02-9909999ותקבלו את הסיוע * מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך
הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי,
הדרוש.
ללא תלות בזמן ההתרעה.
* מקלט ציבורי  -בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן
ערנות מוגברת
הנכם מתבקשים להגביר את הערנות ,במקרה והנכם נתקלים הנדרש מרגע הישמע האזעקה.
בחפצים  /כלי רכב  /אנשים חשודים ,נא לפנות בהקדם למוקד באין ממ"ד ,ממ"ק או מקלט ,יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו יש
מינימום קירות חיצוניים ,חלונות ופתחים
המשטרתי .100
* דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות
הנחיות פיקוד העורף הנוגעות לתושבי בית שמש במבנה ללא ממ”ד או ממ”ק או מקלט פנימי ירדו שתי קומות
ויישארו בחדר המדרגות.
ע"פ הנחיות פיקוד העורף ,הציבור נדרש שלא להיכנס
לשאננות .יש לקיים שגרה אך להקפיד על הישמעות להנחיות *דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות
במבנה ללא ממ”ד או ממ”ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת
ההתגוננות.
בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן ויישארו בחדר המדרגות.
*אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת כניסת בניינים ,מכוון
בתוך דקה וחצי .ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:
שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך
במבנה -יש להיכנס לממ"ד ,ממ"ק ,מקלט או חדר פנימי מוגן ,לבניינים .

התלמידים להגיע למרחב מוגן בתוך דקה וחצי.
במוסדות הלומדים בקראוונים ואין מרחב מוגן במרחק של
דקה וחצי – לא יתקיימו לימודים או קייטנות!

*בעת הכניסה לממ"ד יש להקפיד לסגור את חלון הפלדה
והדלת.
*בעת נסיעה באוטובוס:
בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש לפעול על פי ההנחיות
הבאות :יש לעצור בצד הדרך ,לפתוח את דלתות האוטובוס,
על נוסעי האוטובוס לשכב על הרצפה בתוך האוטובוס ולהגן
על הראש באמצעות הידיים .יש להמתין  10דקות.

מוכנות העירייה
בימים האחרונים ,בית שמש כמו רוב תושבי הארץ נכנסה
לטווח הטילים .בהתאם להנחיות פיקוד העורף אין צורך
בשינוי משמעותי בשגרת החיים .אך עם זאת העירייה
ערוכה ומוכנה לכל תרחיש אפשרי ,זאת לאחר פעילות רבה
מאוד של תרגולים והשתלמויות שנעשו במשך השנתיים
האחרונות כהערכות לשעת חרום ולמקרה של נפילה טילים
חלילה באזור בית שמש.
מוקד העירייה  - 106החל מיום שלישי ,המוקד העירוני
מתוגבר ומאוייש  24שעות ביממה ,לכל שאלה או בעיה נא
חייגו  106או .02-9909999
לימודים  -הלימודים יתקיימו רק במוסדות חינוך ,גני ילדים,
בתי ספר וקייטנות שבהם יש מיגון או שיש באפשרות

מקלטים  -המקלטים העירוניים יפתחו כולם .המקלטים
הפרטיים באחריות התושבים דיירי הבניין .תושבים שאין להם
מקלט סמוך או קשישים המתקשים להגיע למקלט בכוחות
עצמם ,מתבקשים לפנות למוקד העירוני .106
מרכז מידע לשעת חרום  -מרכז מידע אינטרנטי לשעת חרום

מספרי טלפון נחוצים לשעת חרום
מוקדי חרום עירוניים:
שם השירות
מוקד עירוני:
מרכז הפעלה לשעת חרום:
תאגיד מי שמש
קו מידע ויעוץ השרות הפסיכולוגי:

בתוך דקה וחצי ,ולסגור דלתות וחלונות.
בחוץ או במנ"ד/קראוון  -יש להיכנס למבנה קרוב ,בתוך דקה
וחצי .אם אין מבנה בקרבת מקום ,או אם נמצאים בשטח פתוח,
יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
ברכב  -יש לעצור בצד הדרך ,לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה
או למחסה קרוב .אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך
דקה וחצי  -יש לצאת מהרכב ,לשכב על הקרקע ולהגן על
הראש באמצעות הידיים .במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב,

רשימת מקלטים ציבוריים

טלפון
106
02-9909707
1800-848888
02-6334555

שירותי חרום:
שם השירות    

טלפון

משטרה

100

מגן דוד אדום

101

כיבוי אש

102

מרכז מידע פיקוד העורף

1207

ער”ן עזרה ראשונה נפשית

1201

נט”ל ,מרכז סיוע לנפגעי טראומה על רקע לאומי

הצלה

1221

זק”א

1220

למען אחיי

02-9991553

עזרת אחים

02-9990000

שעלי תורה

02-9914054

הנרקיס 139

נוער אתיופים

וואלה

050-8815665

דם המכבים

מחסן כלים גינון

יורם יפרח

052-8396537

הנרקיס 135

מועדון קראטה

ויטלי לקשיאב

054-7651308

העליה

בית כנסת

הנרקיס 136

בית כנסת

עקרם עוזר

054-4877510

גור אריה

כולל

הנרקיס 129

מח’ גינון

סלימן

050-6396548

סמטת אלעזרי

בית כנסת

יהודה מדיזדה

הנרקיס 127

מח’ חינוך

שירה

054-9747185

הנשיא

בית כנסת

דריינברג

052-8985146

הנרקיס 122

מועדון אתיופים

חדווה

052-5911214

יהודה המכבי

מועדון רווחה

זהבה בן זקן

9915194

רחלי אסרף

052-6130729

רמת לחי

מועדונית

שמואל קהלני

052-8665531

החלוצים

מועדון רווחה

עליזה אלבז

050-2401695

גוא אריה

גן ילדים חבצלת

גננת

הרצל

בית כנסת

דניאל בן חמו

050-4114532

גור אריה

בית כנסת

יעיש אדרי

052-8330163

משעול הרב עוזיאל 9

כולל

שלמה פרץ

054-8132490

מעלה יאיר

בית כנסת

מרדכי בוזאנה

9914877

בן צבי

בית כנסת

גדעון דנינו

054-3003700

הרצל

בית כנסת

יוסף עובדיה

050-2116280

שביל השקד

כדורגל

רפי אוחיון

054-2372381

הגפן

אתיופים

רחלי אסרף

052-6130729

אלנקווה

בברכת 'ונתתי שלום בארץ'
מתתיהו רוזנצוייג
דובר העירייה

גד סננס

052-6568223
057-3115232

ארגוני מתנדבים:
שם הארגון

הנרקיס

חנות בגדים

רינה ברקוביץ

9911926

הגפן

בית כנסת

מקסים

052-2600636

הגפן

1-800-363363

טלפון

רחוב

שימוש

איש קשר

טל’ איש קשר

רחוב

שימוש

איש קשר

טל’ איש קשר

משה אבוטבול
ראש העיר

מועדון אתיופים

ג’ורג’ט שמואל

052-8653203

ביאליק

שמעון חליווה

054-8416925

