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סיכום דיון צוות קורונה רשותי  -היערכות לימי הסגר ויום כיפור
דיון מספר  15ב Zoom -מיום  27בספטמבר 2020
משתתפים :יובל ארד ,שלומי דורני ,אורלי דהן ,נתי פרלמן ,ינון ברעד ,רונית דרטלר ,נורית בר לב,
מאיה ברנר,עדי שחר
יובל-
 .1מגמת התחלואה בעליה .מטרת הדיון הבוקר מבחינתי היא לבדוק מה עוד נדרש מאיתנו לעשות
ועוד לא עשינו? הנתונים נכון לאתמול בערב 31 :חולים פעילים .המספר הכי גבוה עד כה .בסופ"ש
זה הצטרפו עוד  9חולים ואני חושש שיצטרפו עוד .קצב ההכפלה מתקרב לממוצע הארצי .הבוקר
ישנם  2מחלימים ,כך שמספר החולים הפעילים יורד ל .29 -המדדים מתקרבים לממוצע הארצי.
אנחנו נמצאים באמצע התחום הכתום .מודל הרמזור מוקפא בגלל הסגר ,אבל הנתונים מתעדכנים.
אנחנו בשקלול  -6.7באמצע התחום הכתום.
.2רונית ומאיה ,איך נערכים עם מטה המתנדבים לתת מענה בין יום כיפור לסוכות.
 .3בטחון -למרות הסגר אנחנו בעיצומו של גל גניבות וגם מה ההתייחסות אל ההפגנות בתוך היישוב.
רונית-
נערכנו בהתאם לשעת חירום.
ח"צ וקשר עבד כרגיל וסיגל (פרג) נמצאת בקשר עם המשפחות .מתנדבים חילקו אוכל לקשישים ל4-
ימים .מפעילים  10מתנדבים שעושים טלפונים לקשישים שאנחנו מזהים ככאלה שצריכים תשומת לב
מיוחדת .במהלך השבועיים פעילות עם מתנדבים בהתערבות מיוחדת .אנחנו נמצאים בקשר רצוף עם
 60קשישים ,זה כולל ניצולי שואה  ,ערירים וקשישים שאנו מזהים שצריכים תמיכה .בתאום עם מטה
יחידת הנוער אנו מטפלים גם בסיוע ברכישת מזון ,תרופות וכד'.
ככלל אנחנו מזהים עלייה בפניות לסיוע של הרווחה .אנשים מאד במצוקה .יש משפחות שמקבלות
טיפול בזום .בסך הכל ,כל הנושאים מקבלים התייחסות פרטנית.
אנחנו נערכים לחלוקת אוכל נוספת ,מלה קומידה ,ביום שלישי כולל סוכות.

נורית-
חינוך מיוחד פועל כרגיל ללא תקלות ,בבתי הספר .לא מדווח על מקרי תחלואה בחינוך המיוחד.
במהלך השבוע האחרון חלו  10ילדים וערכנו מעקב אפידמיולוגי עם המשפחות .הרבה נושאים
רגישים טופלו ע"י השפ"ח והרווחה עפ"י עדכונים של יועצות בתיה"ס .יח' הנוער עסקה בפעילויות
מרחוק כדי להעסיק את בני הנוער .הקב"סית נמצאת בקשר עם בני נוער בסיכון.
במקביל ,נמשכת הלמידה מרחוק בבתי הספר ובגנים .הצוותים החינוכיים עושים את המקסימום כדי
להמשיך בשגרה ,למרות שזו לא שגרה.
לא ידוע על אנשי צוות חולים .אלא רק על  9תלמידי בתי"ס וגנים.
יובל-
משיחה עם ינון ,שמבצע את התחקירים האפידמיולוגיים עבור המועצה ,מתברר שמקור התחלואה
וההדבקה הוא עדיין בעיקר בקרב בני הנוער .איך אנחנו מגבירים את ההסברה ולגרום להם לשמור
על ההנחיות? יש  5בבי"ס ,יש בצהרון של חב"ד ,גם בהסעות של דק"ל וגם נדבקים בירקון ועמי
אסף.
מאיה-
התחלנו בפעילות רשת אינטרנטית ,שיעורים פרטיים ,מונית הכסף ,ובתוכנית חדשה -ערבי קריוקי
לנוער .מדריך הנוער גם הוא פועלך בקרב בני הנוער לעודד עטיית מסיכות ושמירת נהלים.
היתה פגישה עם מרכזי תנועות הנוער ,רוב שכב"ג בני עקיבא עדיין בבידוד בגלל הארוע בצהרון
חב"ד .הרעיון שלנו הוא לצאת אליהם לשטח באמצעות נאמני קורונה ,כפי שעלה בפגישה הקודמת.
נערכנו לזה וגייסנו כבר מתנדבים ראשונים .הכוונה להתחיל אחרי יום כיפור.
ההסברה עד עכשיו היתה בהפחדה .כעת ננסה להניע אותם לפעולה דרך בני נוער אחרים לעודד
אותם לשמור על ההנחיות.
אורלי-
הרעיון להפעיל סיירת נוער כנאמני קורונה הוא כיוון נכון .זה מה שיעביר את המסר הכי טוב ,זה בינם
לבין עצמם .הבעיה היא לא הקטנים אלא בני הנוער .אפשר להשתמש באפודים שקנינו לצורך כך,
לגייס את הגרעין המוביל ולהוציא אותם לרחובות עם מסכות לחלוקה ולגרום לבני הנוער להבין שהם
צריכים להשאר בבית ולא בחבורות.
שלומי-
האם לקראת יום כיפור כדאי לסגור את הפארקים וגני שעשועים למרות שאין הוראה כזאת?

נתי -אני סקפטי לגבי מה שקורה בישוב .חלק מהאנשים מסתובבים בלי מסכות ,הפגנות .נורא ואיום.
דיברתי עם המשטרה .אין להם מספיק כוחות להציב שוטר שיתן דו"חות .הייתי סוגר את הפארקים,
אבל צריך שומר עם סמכות .לא רואה איך מתגברים על זה בלי יד קשה .חשבתי להציב שוטר בכיכר
שייתן דו"חות.
שלומי-
יש משבר אמון ברמה הלאומית והמקומית .רואים את הכיוון של היישוב לאדום .אני לא אופטימי.
יובל –
ענין הפארקים בלתי ניתן לאכיפה .המשמעת בהקשר הזה מאד נמוכה .בגן השעשועים אנשים קרעו
את רשת הסימון .עכשיו שמנו מחסומים .אין לנו סמכות אכיפה .אני מעדיף לא להכנס לזה -זו גזירה
שהציבור אינו יכול לעמוד בה.
אורלי -אולי לעבור ברחובות עם מגאפון.
מאיה -ממליצה להשתמש בכריזה לצורך הרמת המוראל .זה נעשה טוב בסגר הקודם.
יובל -עכשיו אין אפשרות להפעיל משאית מוזיקה.
אני רוצה לאמץ את ענין גיוס הנוער כנאמני רורונה עם אפודים .בני נוער יעברו יאמרו לכולם לשים
מסכות .אפשר את השכב"ג ,מועצת הנוער ,מתנדבים -לעשות תכנית .אפשר גם לעשות להם תדרוך
עם נתי וינון.
ינון-
צריך לדבר עם ההורים כדי להגיע אל בני הנוער .המוקד מקבל פניות יותר בנושא של מתחמי
בדיקות .כרגע אין מרכזי בדיקות פתוחים.
סה"כ אין חבר'ה שבאים מבחוץ למתחמי הפנאי ביישוב.
יש קטע של גניבות אופניים בעיקר בכוכב יאיר .אנחנו בקשר עם המשטרה.
יובל -הלילה היתה עוד פריצה .חייבים לרכז מאמץ ודווקא כעת .אני מבקש להוסיף סיור אפילו שניים,
לשבת על דרך הביטחון ולהבין מאיפה זה מגיע.
יובל  -סיכום דיון
 .1מבקש מנתי לערב את פקע"ר להבין את משמעות הפיכת היישוב לאדום בתוך הסגר וביציאה
ממנו ולגזור משמעויות להיערכות .הנחת העבודה צריכה להיות שנהפוך ליישוב אדום תוך יומיים-
שלושה.

 .2המבצע מול הקשישים ,העריריים ,ניצולי שואה -יום כיפור יהיה חם מאד .יש לוודא למחרת לדבר
עם כולם .להמשיך עם אספקת אוכל ותרופות – חשוב לנהל כמבצע .בעיני הטיפול בקשישים ביישוב
בעת הזו חשוב יותר מכל הפעילויות האחרות.
.3נאמני קורונה .היערכות להפעלה מיידית על ידי יח' הנוער.
 .4חינוך בהדממה .נראה מה קורה עם החינוך המיוחד.
 .5בטחון  -אנחנו לא סוגרים את גני השעשועים .אין לנו סמכות אכיפה ורמת הקשב מאד נמוכה.
עדיף להחליט שיישארו פתוחים וישמשו גם כמקום מפלט והתאווררות למשפחות.
בנוסף ,כל מגרשי הספורט כולל הסקייטפארק צריכים להסגר .לוודא שאין תאורה בערב.
מח' בטחון – נדרשת לתת מענה לסוגיית הגניבות אופניים .להוסיף סיור .לאשר עם אורלי מקורות
ולבצע ללא דיחוי במקומות שאתם מזהים כהמועדים לפורענות  -נמצא תקציבים.
חשובה העבודה מול יהלי -האם יש משמעות כיישוב אדום בתוך הסגר ואחריו.
נמשיך בפעולות ההסברה כל הזמן.
 .6גזברות – לבדוק היערכות לפיצוי לעסקים  -ארנונה וכד' .צריך לעקוב אם יהיו החלטות ממשלה או
אישור משרד הפנים להקלות ופיצוי בארנונה לעסקים.
 .7מבקש לציין את ההיערכות בבתי הכנסת .הציבור הדתי מתנהג באחריות ומשמעת גבוהה .יש כאן
תפקיד חשוב למנהיגות של הרב שפירא בקהילה .קיימנו בשבוע האחרון מספר התייעצויות בנושא
יחד עם הרב ועם שלומי .אני לא צופה בעיה במתווה התפילות כפי שסכמנו לקראת כיפור והן יתקיימו
בחוץ במרחבים הפתוחים .בצענו הצללות במהירות גדולות בכל המתחמים ,באמצעות תושב היישוב
וקבלנו גם הרשאה תקציבית ביום שישי האחרון ממשרד הפנים לצורך זה.
מודה לכם על ההשתתפות.
שיהיה חג שמח וגמר חתימה טובה לכולם
רשמה :עדי שחר

