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צוות חירום קורונה -סיכום דיון מס'  11מיום 2.9.2020
משתתפים :ראש המועצה ,מנכ"ל ,גזברית ומנהלת כ"א ,מנהל המרכז הקהילתי ,קב"ט ,רבש"צ,
מנהל חינוך ,מנהלת רווחה ,מנהל שפ"ה ,שוטר קהילתי רנ"ג בכיר יוסי סיבוני
מיקום :חדר ישיבות המועצה
יובל :המצב די בעיתי .לא להקל ראש .מודל הרמזור מתפרסם ויודיעו לרשויות על הצבע שנקבע.
שלושה פרמטרים -קצב הכפלה שבועי ,מספר החולים החדשים בשבוע האחרון והיחס של 1:10,000
נדבקים .מצבנו לא טוב .יתכן והרשות קרובה להפוך לאדומה.
לפני  9ימים היינו עם  2חולים ו 22-מבודדים .היום עם  22חולים ו 92-מבודדים.
לפי המשטרה  20מהמבודדים הם כאלה ששבו מחו"ל.
ביחס של  1:10,000חולים הממוצע הארצי הוא  14.6ואנחנו על  10יותר מהממוצע הארצי – 24
חולים ל 10,000 -תושבים .הנתון השני -קצב ההדבקה הארצי  1:46ואנחנו על  -3:79פי שלושה.
הממוצע הארצי במאומתים מתוך הנבדקים הוא  7.5%ואצלנו  .28%נתונים מטרידים .אנחנו חווים
התפרצות שלהערכתי אנחנו עוד לא בשיאה.
הסיבה העיקרית -התרופפות משמעת הציבורית .יש לומר את האמת לציבור  -הבעיה היא אצלנו ולא
נובעת בשל הערים האדומות שמסביבנו .רואים את זה בעיקר אצל בני הנוער .צריך לשים את
הדברים על השולחן.
היה ארוע אחד של מסיבה של כ 15 -משתתפים ביום חמישי שעבר .מתוך הקבוצה כבר  7מאומתים.
שניים הדביקו את המשפחות .מעגל הנדבקים מהמסיבה מגיע כבר ליותר מ 11 -חולים.
המעגל השני -הדבקה ספורדית ,קהילתית קלאסית.
היום ,כשיפורסם מודל הערים ,להערכתי ,לא נהיה ירוקים.
גדלנו ב 20-בתוך  9ימים.
צריכים לעשות צעדים לא פופולאריים .צריך לצאת מפה היום עם החלטות על דברים שעוצרים ,ועל
מה עושים במדרגה הבאה .אני מציע לכולנו להחמיר ולנקוט צעדים שאולי יעצרו את ההדבקה ,כדי
שלא נגיע לראש השנה עם סגירת בתי כנסת ,ארוחות משפחתיות וסגירת בתי ספר (אם נגיע לעיר
אדומה).

ינון :המסיבות בכלל .אתמול בירקון ובעמי אסף תלמידים הגיעו שיכורים .בנחל הירקון היתה תאונת
דרכים .כולם בלי מסיכות ,מתחבקים .היתה נהיגה בשכרות.
יובל( :פונה אל יוסי סיבוני) -אני מבקש שתבדקו את הארוע הזה מודיעינית .היתה לנו התראה מראש
אבל לא ממוקדת במקום וזמן .צריכים להגיע לנערים האלה .לא יתכן שינהגו בשכרות ויעשו תאונות.
אני מבקש תגיעו לארוע ותטפלו בו.
ינון :לגבי המסיבה המדבקת  -רואים את התמונות באינסטגרם .חלק מה 15-היו גם בחדר הכושר.
עולה חשש שהנדבקים לא דיווחו לנו את כל הנתונים בתחקיר שבצענו .יש לנו כעת את השמות
ונעשה הצלבה מול הרישום באפליקציה של חד"כ.
יובל :העברתי את רשימת מוזמני המסיבה .תעבירו לסמי .ככל שיש הדבקה בחד"כ יש לעדכן את
המנויים שהיו באותה שעה באימון.
ינון :המלצתי -להודיע שהורה שנשאר בבית בבידוד ,עד שהוא לא נבדק ומקבל אישור ,שלא ישלח
את הילדים לבי"ס.
בנוסף ממליץ לשנות את דרכי הכניסה לבי"ס כך שיוכלו להכנס מכל השערים כי יש עומס ,למעט
הגנים.
נתי :הצפיפות בכניסה איומה .יד יותר קשה בנושא המסיכות.
רואה התגודדויות במגרשי המשחקים ובגני השעשועים .לא כולם עם מסיכות.
לא יודע להמליץ אם לסגור או לא.
יש ארועים עתידיים שצריך להתייחס אליהם.
רונית :מועדון הקשישים רק נפתח אתמול לאחר תקופה ארוכה .הוא חשוב מאד לבריאות הנפשית
של הגמלאים .ממליצה להשאיר אותו פתוח במתכונת של  15איש שלא אוכלים במקום ומקבלים אוכל
הביתה.
ח"צ וקשר -סיגל לפי תקנות התו הסגול .ממליצה כרגע להשאיר פתוח.
אנחנו בקשר עם המשפחות החולות .לא צריכים עזרה .יש להם קבוצות ווטסאפ עם שכנים שהם
סומכים עליהם בקבלת עזרה.
יובל  :אני מבקש להתקשר לחולים אחת ליומיים ולגעת בהם ,לשאול אם הם צריכים סיוע .לא
להסתמך רק על הקהילה .זו אחריות שלנו .מבקש שהרווחה ירכזו את הטיפול הזה גם בגל הנוכחי.
שינון יציע תסריט שיחה ויעביר לרונית .שהם ידעו שיש טלפון ושמישהו מתקשר אחת ליומיים.
ינון :אני בעד לסגור את פארק הכושר בגני השעשועים -מורידים מסיכות.
סמי תכנון לכמה ארועים .מחר אסף אמדורסקי בבריכה עם  250איש .מציע לדחות.
בתים פתוחים -יידחה .בפתח ארוע גדול ,חג היישוב -24.9,הדג נחש .יש אישור חתום ל 1,000-איש.
מתוכננים כ .500-600 -נחליט בהתאם למצב התחלואה .כרגע ההמלצה לדחות
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בשבוע הבא -דיאנה גולבי ,קרוב לוודאי נדחה.
חדר כושר -קפסולות של  20איש –באפליקציה .סידרנו את חדר הכושר בהתאם לתו הסגול.
העומס בעיקר אחה"צ.
חוגים -התחלנו להפעיל לפי תקנות התו הסגול .בכל אולם עד  15איש .מזמינים מקומות באפליקציה.
יובל :האם יש חוגים לבני נוער?
סמי :במחול ,שחיה ,ג'ודו ,כדורסל ,כדורעף
יובל :האם יכול לבודד את קבוצות הנוער מחוגים ל 10-ימים?
סמי :אפשרי להקפיא להם את הפעילות שהתחילה אתמול.
יובל :מהגל הזה לא עלה שהיתה הדבקה בחדר הכושר.
סמי :בריכת השחיה -בעיה רצינית .הנכנסים עומדים בכללים ,אבל אחרי שנכנסים למים מאבדים
שליטה וקשה לאכוף .במים -לפי הקו הסגול .בריכת גלים עד  70איש .עושים קפסולות .במתחם
הבריכה עד  450איש בו -זמנית .הבעיה בעיקר בסופ"ש .נפנה לכמה נערים ועובדים שיהיו נאמני
קורונה.
יובל :מבקש לא מתנדבים אל עפ"י שכר שעתי .מציע גם כל חצי שעה להכריז במערכת הכריזה נוסח
שייכתב מראש.
גמלאים -התחלנו אתמול להפעיל חוגים .לא נקיים הרצאות וטיולים .נאפשר רק קבוצות קטנות
לברידג' וקלפים.
יוסי סיבוני -מציע לשקול העמדת שוטר בשכר בקאנטרי בסוף השבוע כדי להגביר אכיפה והסברה
במקום.
יובל :ביקשתי אתמול ממת"ח טירה ומבקש עכשיו שוב – יש להגביר את האכיפה במרחב הציבורי
בייישוב ,באיזור המרכולים ,בדואר ,בגני השעשועים .מבקש שתגבירו אכיפה בשבוע הקרוב.
אורלי :ממליצה לדחות את ארועי הרמת כוסית לחג במועצה ובמתנ"ס ולקיים בזום בדומה לערב
פסח.
יובל( :אל אורלי) האם אנחנו יכולים לבצע אכיפה באמצעות הפקח? הוא עבר הכשרה כנדרש .חשוב
לוודא שיש לו את ההסמכה בחוק כדי שתהיה לנו כמועצה יכולת אכיפה.
אורלי :הנושא יבדק ותנתן תשובה בהקדם
נורית" הצוותים החינוכיים קיבלו הנחייה לגייס תלמידים להסברה בבית.
נוער -עובדים על הסברה דרך הטיקטוק .מגייסים מתנדבים לנאמני קורונה.
יובל :ההורים לא אוכפים על הילדים .אין סמכות הורית .הם מבקשים מאיתנו אכיפה.
אני מציע שנאתר את הבית שבו היתה המסיבה ויתבצע תחקיר עם המשפחה .שיעבור מסר
שההתייחסות שלנו לנושא היא בחומרה.
נורית :יש הסברה ,אחריה התראה ואח"כ סגירה.

בתיה"ס נערכים לסגור כיתות אם יהיה צורך .בודקים את רשימות הקפסולות ,שנדע מאיפה יצאה
הדבקה.
יובל :הנחת העבודה צריכה להיות בוודאי לגבי גילאי החטיבה שאנחנו רגע לפני סגירה .זה ממש
מעבר לפינה .מבקש מנורית לוודא מול המנהלות שהקפסולות נשמרות בדווקנות ,בלי חריגות .זה
מהותי.
צריך להיערך למעבר מהיר ללמידה מרחוק של שכבה שלמה בזום.
שלומי :יש התרופפות גדולה .אם לא נעשה מעשים שיזעזעו ,ההדבקה ההמונית הבאה בדרך ונהפוך
ליישוב אדום .צריך לעשות מעשה  -לסגור גני שעשועים ,הופעות ,כל החוגים .לאכוף במרכולים.
צופים -לסגור לשבוע .אולי גם את מועדון הגמלאים .לא רוצים להגיע לסגר .לסגור את הבריכה
בסופ"ש הזה..
רונית :הקשישים שומרים ולא נדבקים .לא הייתי סוגרת את המועדון.
יובל :סגירת הבריכה היא עניין כבד .מחזיקים את הקאנטרי עם הראש מעל המים .הפתרון של שוטר
בשכר נראה לי יותר סביר לעניין הבריכה.
יובל :מסכם את ההמלצות שלכם להחלטות.
•

תהיה בדיקה פרטנית של הדבקה בקרב מתאמני חדר הכושר .נקבל החלטות בכפוף
לבדיקה בתוך  24שעות .כרגע לא משביתים ,אלא אם הקבוצה של המסיבה עברה שם ואם
היו שם אלה שנדבקו או לא.

•

מקבל את המלצת ינון להמליץ להורים שבבידוד לא לשלוח את הילדים לתיה"ס.

•

כניסה לקמפוס כוכב יאיר – כרגע ועד יום שישי ממשיכים במתווה שנקבע .החל מיום א'
תתאפשר כניסה לבתי הספר מכל השערים למעט שער הגנים ממנו לא יהיה מעבר לבתי
הספר.

•

גני שעשועים -מבקש לסגור את כולם החל מהיום לשבוע ,וסיבוב יומי של הסיירים לחידוש
הסרטים(אדום-לבן) .לתחזק את הסגירה ,כנ"ל לגבי מגרשי הספורט הפתוחים והסגורים.

•

כל ההחלטות תקפות לשבוע וייבחנו בהמשך השבוע.

•

תנועות הנוער -כל הפעילות בצופים ובני עקיבא ,מוקפאת עד למחרת ראש השנה ,לרבות
התכנסויות בבתים ומחוץ לבתים .לעדכן את המרכזים ,ראשי השבטים ואת יוסי הצורף ,יו"ר
ההנהגה.

•

כל מה שקשור לחינוך המיוחד ממשיך לפעול כרגיל ,תחת המגבלות ובקבוצות קטנות – ח"צ
וקשר וכנפיים של קרמבו .ההורים מודעים לסכנות .זו אוכלוסיה ששומרת על הכללים
והילדים זקוקים לפעילות ולשגרה.

•

מועדון הנוער -סגור לשבוע.

•

סיוע לחולים -באחריות הרווחה

•

אסף אמדורסקי -נדחה עד אחרי סוכות .לא מחזירים כרגע כסף אלא אם לא יקבע מועד
חדש.

•

הדג נחש -כרגע נדחה .למעשה צריך להנחי שהארוע הזה מבוטל .לא נקיים ארוע ל-
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•

דיאנה גולבי -נדחה לאחרי סוכות.

•

בתים פתוחים  -נדחה.

•

חדר כושר -תתקבל החלטה כאמור ביממה הקרובה.
חוגים -מבטלים את כולם לשבוע ,למעט פעילות מועדון וחוגי הגמלאים שתמשך במגבלות
ובקבוצות קטנות.

•

בריכה -אני מציע להותיר כרגע פתוחה .לא היו הדבקות בבריכה עד כה .צפוי בשבוע הקרוב
במיוחד בסופש עומס החום כבד .לכן ,הבריכה תפעל בסופ"ש תחת הנחיות התו הסגול
בתנאי שיהיה שוטר בשכר ויתפרסם מראש שתהיה אכיפה .יש לוודא שאנשים יהיו עם
מסיכות בכל מקום שמחוץ למים .להפעיל נאמני קורונה .לוודא מול קבלן המזנון – גם הקבלן
וגם הלקוחות צריכים לעטות מסיכות .לחדד את הנהלים בנושא .מבקש להיערך לכריזה
בנוסח קבוע ,כל חצי שעה במהלך הסופ"ש.

•

בתי הכנסת -יש לאמץ את המגבלות כאילו היישוב כתום .לאפשר תפילה אבל במגבלות
מחמירות .מבקש שהמנכ"ל יעמוד בקשר בסיום הישיבה עם הרב שפירא וכן עם חבר
המועצה שמעון שפירא ולסכם את זה .צריך להנחות גם את חב"ד .האירועים המתוכננים
בפנים ובחוץ  -בהתאם להוראות יישוב כתום.

•

מבקש מהמשטרה הגברת האכיפה ביישוב .אל תתנו לנו הנחות .להיפך .תעזרו לנו
בהסברה ובאכיפה במקום שנדרש .יש לתת דגש במיוחד למרכולים ,לסביבת הדואר ,לגני
שעשועים.

•

הרמת כוסית במועצה ובמתנ"ס יעברו לזום.

•

נקרא לציבור להמנע ממפגשים חברתיים ולצאת מהבית רק לפעילות נדרשת.

•

מתווה הסעות חינוך ופעילות בתי הספר וצהרונים ללא שינוי .אם תהיה החמרה לא נהסס
לפעול גם בתחום הזה .כרגע יש לעשות כל מאמץ לא לפגוע במעגל העבודה והתעסוקה של
ההורים.

•

פרסום לציבור יעשה על ידי המועצה בהמשך היום – באחריות עדי.

•

פרסום פרטני של המתנ"ס למנויים יעשה בהמשך לכך

•

יש לקבוע ישיבת המשך ליום א' הקרוב למעקב אחר יישום והתפתחויות.

•

ישיבה נוספת תהיה לקראת סיום שבוע המגבלות (יום ג' אחהצ) לקבלת החלטות המשך
ככל שנדרש.

חייבים להעביר לצוות שלכם ולציבור בכלל – אנחנו כרגע במלחמה לעצור את התפשטות
המחלה והמשך ההדבקה בקהילה .יתכן ונקבל ביקורת מהציבור .בטוח שיהיו היום ומחר עוד
נדבקים .אבל זו האחריות שלנו כרגע לפעול ולא לחכות שהיישוב יוכרז אדום .זה בידיים
שלנו.
תודה לכולכם.

