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 בחדר הישיבות במועצה    2020במרץ  16שהתקיימה ביום שני כ' אדר תש"פ 

 משתתפים:

 יו"ר הועדה  -יצחק רביץ

 חבר ועדה  -אברהם וינטרוב

 חבר ועדה  - משה מילר

 חבר ועדה  -צבי רענן

 חבר ועדה  -יוסי טייב

 

 נוכחים:

 מזכיר המועצה -אבי רוטנברג

 ממונה חירום וביטחון -דודרפאל בן 

 מפקד היקל"ר  -אורי דחבש

 

חולים  שהיו    4חולים מתושבי היישוב ועוד    8עד עכשיו אנו עם  להבוקר,    עדכון נכון   -יצחק רביץ
ביש האחוז  .בואורחים  ביותר  זהו  החולים  הגבוה  לכלל  קרי   5%כמעט    ,בארץ  ביחס  ת  ימתושבי 

 יערים. 

ביולדת ודאגו  ה  טובה ומבודדת כרגע, המועצה טיפלהחולה האחרונה שהתגלתה ילדה בן בשעה  
 לגבי בעלה והילדים הבוקר הם יעברו בדיקה. .  תה לבדילאוכל ולארוחות למשפחה, בלידה היא הי

ת.  בדיקות מתושבים, התוצאות יגיעו בשעות הקרובו  25לפי המידע שמד"א מסרו לי, אתמול נלקחו  
תושבים שאמורים להיות בבידוד, אנו בודקים כרגע מי    1,500  יודעים שיש בסביבות  נושאנח מה  

תושבים, זה כמות לא גדולה בכלל, הרבה    280  -מתוכם אכן בבידוד. למוקד שלנו דיווחו עד עכשיו כ
 מו ננסה להדביק את הפער ולהעביר לתושבים הודעות על חיוניות הדבר.   שלא התקשרו ולא נר

לפי הערכת מצב אני חושב שאנו יכולים לשרוד את זה,    .אתמול דיברתי עם ליצמן וגפני לגבי הסגר
גפני אמר שהם יעלו את העניין מול ראש הממשלה האם כדאי להתחיל את הסגר מקריית יערים.  

ל  יכולים  אנו  הקימבחינתנו  הלימודית  המערכת  לסגר.  החינוך    מההיערך  עם  קו    יהעצמאביחד 
   לחלוקת אוכל הבוקר הם מכינים את התוכן אנו נצטרך להיערך עם מערך של מתנדבים  טלפוני ו 
 עבורם. מיגון  ציוד ולדאוג ל

 בתי אב.  1200אם אכן יהיה סגר אנו צריכים להיערך לספק מזון ושליחויות עבור   -רפאל בן דוד

נתגבר את צוות    , נפתח מקום נוסף לקניות,דכון בהמשך ולפי זה נתארגןאנו נחכה לע  -יצחק רביץ
 העובדים כך שיוכלו לבצע משלוחים.  

מידע  איך מנהלים את אופן המצב חירום, יישוב ב אתם דוגמה למדינת ישראל איך מנהלים   -דחבש
אתם דוגמה  הוא צריך לעשות,  המשימה שלו ומה  אין פה תושב שלא יודע מה  ש  , אני חושב  לציבור

רגילה   איךל חיים  שגרת  חירום  מנהלים  מצב  כדי  לזולה,  תוך  ואהבת  עזרה  פה  ת  שקיימת  חינם 
אני חושב שצריך לחלק תפקידים    סירות של הרב רביץ היא ברמת הפרט.המו  ראויה להערכה  ובשביי

 בין המחלקות כדי להוריד מראש המועצה. 

 



 

מתחילה    חתפקידה, מחלקת שפ"תודה, ההערה נכונה אכן מחלקת רווחה יודעת את    -יצחק רביץ
ש מי  מול  בטיפול  מכינים  צהיום  חינוך  המוסדות  ומשפחות.  ילדים  תוכן    עם  תוכנותריך  קווי 

 וחוברות. 

המסכות שקיימות   40אספקת ציוד למשפחות המבודדים היא קריטית מאוד. מתוך   -בן דוד  רפאל
ין שהיום בבוקר היה מקרה  יחשוב לצ, למקומות שאני פניתי אין את החלוקים למיגון.  24נשארו  

 של רכב הפוך ביישוב וכשהתקשרתי למשטרת ישראל הם ענו לי שהם לא נכנסים לקריית יערים. 

שסגר יהיה נכון בכפוף  קשר עם חברי הכנסת לגבי הסגר אני חושב  עצה באם ראש המו   -טייביוסי  
   .סיוע תקציביל

שהוא נציג משרד האוצר הסיכום    -נכח שם אריאל יוצר  ,אתמול הייתה פגישה עם דרעי   -יצחק רביץ
של  המקרה  היה שמשרד האוצר מארגן עכשיו תקציב ותוך יומיים יהיה תשובה ובגלל שהצפנו את  

הם עושים לפי רשויות המתמודדות  את החלוקה  ו בתקשורת אנחנו נקבל מנה ראויה.  שוב שלנהיי
 עם הנגיף.  

.     25אנו נחכה לתשובות של   כמובן שאם יודיעו על הסגר אנו  הנבדקים וכך ניראה מה לגבי סגר 
 נכנס את ועדת מל"ח שוב. 

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


