
 

   4/2020ישיבת ועדת מל"ח  

   27/08/2020 חמישי ז' אלול  ביוםבחדר הישיבות ימה ישהתק

 נוכחים

 ראש המועצה, יו"ר ועדה  -יצחק רביץ
 חבר ועדה  -אברהם וינטרוב

 חבר ועדה  - משה מילר
 חבר ועדה  -יהושע דויטש

 חבר ועדה  -צבי רענן
 

 משתתפים

 המועצהמנכ"ל  -אבי רוטנברג

 קב"ט -רפאל בן דוד

 

אנחנו מתכנסים כדי לסכם את התמודדות במהלך ימי החופשה ולקראת    -יצחק רביץ, ראש המועצה
 ל הקורונה. צכניסה לשנת לימודים ב

 . אירועי קורונההטיפול בנבקש מרפאל קב"ט היישוב, אחראי חירום ואחראי על 

 הרב רביץ מנהל ושולט בכל החומרים בכל זאת אתן סקירה קטנה בנושא הקורונה.  -רפאל בן דוד

 חשוב לציין כי חייבים להגיע להסדר שלמשפחות החולים יהיה משלוחים מהמכולת.  

 מוצגת לפניכם מצגת סיכום.

על   עומדים  אנחנו  כבר    13היום  אנחנו  במלונית,  אחד  אף  לנו  ואין  בישוב  נמצאים  כולם  חולים, 
ויחשבו את הממוצע    ההחולים יעלמספר  ה ימים 'ירוקים' מיום שישי שעבר, יש חשש שמחר  חמיש

על   אנחנו  'אדומים'.  סך הכל מתחילת המערכה  ויכול להיות שנהיה  ובמצטבר   יומי    149התלת 
- מבודדים. בגל ראשון שהתחיל ב 88- חולים בני  אותה משפחה ו 4חולים, רק ביממה האחרונה יש 

היינו  ביש  7.3.2020 הראשונה  מל"ח  ב  38יבת  והסתיים  ב2.4.2020- חולים  התחיל  השני  הגל   . -  
חולים    32סה"כ פונו למלוניות. יש עוד    29-מבודדים ו   88חולים פעילים,    13חולים,    111עם    7.6.2020

ו   20שפינינו מתוך הייושב.   'מעיני החוכמה'  מ'באר יצחק' שפונו למלוניות, המועצה    12-מישיבת 
 יצעה תיאומים למרות שהם אינם תושבי היישוב. טיפלה וב

. סה"כ בסקירה  292נתמכי רווחה    לא רשמיים.  100  -בתי אב רשמיים ויש עוד כ  1,136תושבים    7,037
  בתי אב היה נשא אחד לפחות מתוכם. 51יצא שלפחות   שלנו

החולים נדבקו    חולים של הגל השני נדבקו בתוך היישוב, רוב  13מתוך   4רק   -הדבקות בתוך היישוב
 מחוץ ליישוב. 

 
   -פעילות המועצה עד כה

 תגבור המענה במוקד המועצה באמצעות עובדות המועצה. •

 זור. יחלוקת היישוב לפוליגונים ומינוי אחראי א  •

 מתן מענה לתושבים במשלוחים, קניות, תרופות ושונות.  •

 על ידי צוותי המועצה.   איתור חולים פעילים וביצוע תחקור אפדימיולוגי •

 הוצאת הודעות מיידיות בכל האמצעים הקיימים על מיקומי חולים פעילים.  •

 קריאה לתושבים הנדרשים בבידוד להיכנס לבידוד ולדווח למוקד המועצה.  •

 חלוקת ערכות  הפגה למשפחות חולים ומבודדים .  •

 איתור מקומות התקהלות וביצוע פעולות הסברה ומניעה.  •



 

 בדגש על ביצוע משלוחים.   –הקמת אוהל למכירת מזון לתושבים  •

 סיוע לפקע"ר לחלוקת מנות מזון ומצרכי מזון ארוזים.  •

 הקמת צוות מתנדבים וסיוע למבודדים וקשישים.  •

 + ותגבור הקשר עם אוכלסיה מתקשה.65איתור אוכלוסיית  •

 מבצעי הסברה וחלוקת מסכות בפארקים ומקומות מרכזים . •

 די מועצה לחקירות אפימדיולגיות . הכשרת עוב •

 

המועצה  ראש  רביץ,  ומה    - יצחק  מאיתנו,  ללמוד  באו  וכולם  ראשונים  עשינו  הנ"ל  הדברים  כל 
 שאפשר לעשות בקטן אפשר לעשות בגדול. 

תה  י פעילויות הקיץ שהמטרה הי  זהחסר תקדים  והוא    לות קורונהעידבר אחד שאני רואה אותו כפ
נדבקו מחוץ ליישוב ולא באירועים  רוב החולים    .מהיישוב במהלך ימי החופשהשאנשים לא ייצאו  

ויות הקיץ  לההשקעה בפעי  .לשמור  על מנתב  שושלא יצאו מהיי  והעידו  ב, הרבה אנשים אמרווביש
 תה שווה.   יהי

איך אנחנו כרשות איך מרתיעים אנשים שהיו אמורים להיות  לדיון,    עלה נושא אחד  -רפאל בן דוד
רעיון אולי דרך מנהיגי קהילה לדבר    ,בבידוד ולאכוף את הבידוד, עלה  למנוע  יכולים  איך אנחנו 
 את העניין של "לא תעמוד על דם רעיך".  רולהסבי

אנח חירום  הפעלה  מרכז  לגבי  קטן  שמיש  נו  עדכון  יהיה  והמקום  טלפונית  מרכזייה  מקימים 
 . לפעילויות הקורונה

אוסיף ואומר, ההיערכות לשנת הלימודים בנושא ההתמודדות עם  אני    -יצחק רביץ, ראש המועצה
קורונה, בית ספר אוהל חסיה הוא הבית ספר היחיד בארץ שהולך להיפתח באופן מלא, כל הכיתות  

 וכל הכיתות לא יצטרכו לעשות לימודים מדורגים,  ,  במתווה של קפסולות לפי הנחיות משרד החינוך
לוחות  150קנינו    הצטיידנו בריהוט חדש, יום  נ גייסו  ,שולחנות  ,כיסאות חדשים  ו מורות חדשות, 

 שישי לא יהיה כי אין לנו שעות.

 

  
 יצחק רביץ  אבי רוטנברג 

 ראש המועצה  מנכ"ל 
 


