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פרוטוקול ישיבת חירום קורונה מס' 10
מיום ב'  31.8.2020במועדון הגמלאים

נוכחים :יובל ארד – ראש המועצה ,שלומי דורני -מנכ"ל המועצה ,אורלי דהאן -גזברית המועצה,
נורית בר לב -מנהלת מחלקת חינוך ,סמי פנקס -מנהל המתנ"ס ,רונית דרטלר -מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים (הצטרפה ב ,)11:35-ינון ברעד -רבש"צ (הצטרף ב ,)11:20-דב זילברמן -רכז
מתנדבים ,רפ"ק דקל רענן -משטרת טירה.
יובל -פרטים על נתוני התחלואה .היישוב ירוק .מתחילת מרץ יש  49חולים .בגל השני 36 -חולים.
כיום  12חולים פעילים .שניים התווספו היום ,ביום שני שעבר נוספו שני חולים.
אתמול חלו בן ובת ,שני בני נוער ,בני  ,15השתתפו במסיבה ופעילויות של הצופים .עולים לעמי אסף.
הבת היתה ביום היערכות של עמי אסף .כל הקפסולה נשלחה לבידוד.
הבן היה במסיבה -כולם בבידוד .למיטב ידיעתי כל קבוצת ההדרכה של שבט אפיק נכנסה לבידוד
ונדחתה פתיחת הפעילות.
ישנם  10נדבקים חדשים  ...המצב מדאיג.
מחר פתיחת שנה"ל עם כל האירועים .באירוע פתיחת החוגים רבים היו ללא מסיכות .תחושה של
התרופפות משמעת.
מטרת הישיבה -ה אם יש צעדים שאפשר לעשות והם בסמכותנו ,.צעדי הסברה.
במאמר מוסגר ,המצב רע בטירה 508 ,חולים ואולי לקראת סגר
נראה אילו צע דים נוכל לבצע כדי שיגנו עלינו לקראת החגים.
אורלי -מציעה לגייס נא מני קורונה שיסיעו בהסברה במרחב הציבורי ויעירו בנושא עטיית מסיכה
והתגודדות.
דב זילברמן -יש לשים לב למה שקורה בדואר בכוכב יאיר .אולי להגביר אכיפה.

יובל -יש אכיפה משמעותית ביישוב .נכון שטירה היא אדומה ,אבל קל להאשים אחרים .צריך לשים
על השולחן – הבעיה היא אצלנו .יש התרופפות במשמעת הציבורית .מתקבלותץ הרבה תלונות
מתושבים על אי עטיית מסיכה.
רפ"ק רענן-יש  72מבודדים 53 ,שבאו במגע עם חולה מאומת .אוכפים פה הרבה .יש לומר
שבצופים לפי בדיקות שלנו לא מקפידים על מסיכות  .בגנים ציבוריים בני נוער לא עוטים מסיכות .בני
נוער חמודים ,אבל בלי מסיכות .המוקד כאן הוא התקהלויות בני נוער ובית הדואר .אחת הדרכים
היא הסברה אגרסיבית בקרב בני הנוער .מחר הזדמנות מצוינת עם פתיחת שנה"ל .חייבים להקפיד
על נושא המיגון .המשטרה מחלקת לבני הנוער מסיכות.
אורלי -יש לשקול הגברת אכיפה ופחות סלחנות
יובל -זה לא אנחנו מול המשטרה .זה בידינו ,אחריות שלנו .אלה הילדים שלנו והיישוב שלנו.
נורית -רגע לפני האכיפה יש לעבוד על החינוך .מנסיון ,כשנושא ההסברה עובר דרך הילדים (חגורות
הבטיחות) ,זה עבד טוב .עד עכשיו לא נעשתה הסברה דרך הילדים.
לגבי הילדים שחלו ,מה קורה מחר .האם האוטובוס לא יוצא עם הקפסולה?
יובל -אין שינוי במתווה ההסעות.
נורית -מה שעולה מהצ וותים החינוכיים ,אנחנו צריכים לדעת מה המדיניות כלפי הצוותים מטירה.
יובל -אנחנו לא יכולים לחייב אדם לעשות בדיקה .ישנם כ 20 -עובדים מטירה/טייבה במערכת החינוך
בעיקר כסייעות .אנחנו לא יכולים לחייב אף עובד לבצע בדיקה .אנחנו כן יכולים להמליץ לכלל עובדי
מערכת החי נוך ביישוב לבצע בדיקות במתחם היבדק וסע בטירה ,ללא הפנייה וללא עלות .מקבל את
ההערה ומבקש באחריותך להעביר למנהלים ולכל צוותי החינוך ,גם בגנים ,כחלק מפתיחת שנה"ל.
נורית – כחלק מפתיחת שנה"ל נקיים הסברה בבתי הספר והגברת מודעות .מציעה להוציא גם
הודעה דרך המוקד לכלל ההורים והמשפחות.
יובל -מקובל .יבוצע באחריות ינון.
שלומי -השלט בכניסה -פתיחת שנת הלימודים בצל הקורונה.
לגבי השופרסל ויינות ביתן יש להגביר אכיפה .מבקש שהקבט ישוחח עם הקבטים של הרשתות
ויתריע על היעדר משמעת ציבורית בסניפים.
שלומי -בתיה"כ -יצא מתווה לתפילות .יובל צריך להוציא הודעה על התכנסויות בחגים.

רפ"ק רענן -למקסם את השומר בכניסה שיתשאל את הנכנסים ויתן מסיכה .לא כל השומרים בעצמם
עוטים מסיכה.
נתי -כל עיכוב יוצר פקקים בכניסה.
יובל -זה בלתי נסבל שהשומרים בשער ללא מסיכות .המגע הראשון הוא עם השומרים .באחריות נתי
וינון לחדד נהלים.
סמי -אתמול ביריד החוגים לא נשמרו כללי הבטיחות .הקאנטרי בעייתי .בכניסה מודדים חם
וממלאים הצהרת בריאות .ברגע שנכנסים ,קשה לאכוף...בריכות ,רטובים ,אוכלים.
יובל -אורלי מציעה נאמני קורונה .תאמץ את הרעיון.
סמי -רצוי להיעזר בפקח או בשוטר.
רונית -מחר נפתח מועדון הגמלאים .מה עם מגבלות?
יובל -כרגע אין מגבלות מעבר לאלה שקבענו כבר .יתכן שתוך שבוע נטיל מגבלות נוספות .כרגע
המועדון נפתח כמתוכנן .אין חולים באוכלוסיה הותיקה.
אורלי -מה עם מתקני המשחקים
ינון -הם מלאים
יובל -עוד לא חצינו את הרף שבו אנחנו מגבילים את הפעילות.
מחר צריך לדבר בבתיה"ס .לחולל שינוי בתנועות הנוער שהן מקור ההדבקה .נתי ומאיה יטפלו.
בעיקר מפגש עם התושבים באתגרי ונוכחות משטרה בשופרסל וביינות ביתן ,וסביב הדואר בכוכב
יאיר במעדים קבועים (בימי העומס).
המשטרה נמצאת כל מקום ,גם בגני השעשועים ,ועושה עבודה מרשימה גם בנושא המירוצים ..בגני
השעשועים אני מעדיף אכיפה רכה יותר של נאמני קורונה.
במוקדים של הדואר והמרכולים -אכיפה יותר תקיפה.
בשלב זה אנחנו לא קובעים מגבלות על פעילות הפנאי .נפתח את שנת הלימודים .יש להתמקד
בפעילויות הסברה .נקיים בהמשך השבוע דיון נוסף ,בהתאם לצורך ונבחן את הדברים.

