
  

 

 

 כ"ב אדר תש"פ                                       דבס"
 2020מרץ  18                                                                                                                          

 2020בשנת  1(, 12מספר )פרוטוקול ישיבת ועד 

 16/03/20תאריך הישיבה : 

 6מס' חברי הועד: 

 ,יו"ר , אביב מדמון, דורי גרוסמן –שמות חברי הועד המשתתפים בישיבה : אריאל בן זינו 

 ומשה רונן )מחליף את גלעד בריל(. אהרוני, מאור  פיני שחר

 .אהרון אלבז, גלעד בריל ,הצטרפו במהלך הישיבה: אלעד הראל

 רבש"ץ. –מנהלת מעון, אהרלה לדרברג  –רכזת חברתית, רוחמה חצרוני  –טלי פרוכטר רכזת קהילה,  –, עדנה חמבי מזכיר –גבי רביבו : שמות משתתפים נוספים 

 יו"ר צח"י. –הצטרפה טלפונית: ענבר קשת 

 .20:39הישיבה נפתחה בשעה: 

 22:00בשעה  :הישיבה הסתיימה

 , משה רונן.2בריל, נכנס במקומו, ברשימה מס' גלעד  –חבר ועד יוצא 

 

 של הישיבה. מצ"ב הפרוטוקול

 בנוסף דורי העלה מספר בקשות לבדיקה מול המועצה וגורמים נוספים:

 , באחריות גבי רביבו.הישוב עד לסיום הקורונה הניכויים מסל . לבקש מהמועצה שידחו את 1

 אפשרויות סיוע במקרי חירום, באחריות גבי רביבו. מועצה ומשרדי ממשלה אם יש-. בדיקה מול קרן חסד2

 חי כינוס לתושבים שיזדקקו לבידוד, באחריות גבי רביבו.. בדיקה האם הישוב צריך להכין שט3



  

 

 

 צופים -הערכת מצב קורונה

16.3.20 

 בטיפול/אחריות מענה צורך אוכלוסייה

 הנחיות כלליות מתפללים

נסיונות לדילול 
 מתכנסים

 

 באחריות הגבאים –חלוקת אלכוג'ל בבתי הכנסת  -

 המנייניםפיצול  -

o  פיצול לפיס –רב תכליתי 

o  באולם למטה –מרכזי 

 המלצה לתושבים להמנע מלהביא ילדים ונשים ואנשים בקבוצות סיכון  -

 להמנע מחלוקת סוכריות -

 להמנע מקידושים -

 להמנע מפסוקים -

 הנחיה להשארת חלונות ביכנ"ס פתוחים -

 לא להגיע -הודעה למתפללים שלא מרגישים טוב -

 הרב על בסיס הוראות המועצה הדתית עפ"י הנחיות –מקווה  -

 

 הרב אודס 

 



  

 

ניטור חולים  
 ומבודדים

בניית תרחישים 
 לפי כמות חולים

 ריכוז מידע על חולים ומבודדים באקסל -

 אחריות צוות צחי -בניית סל מענה למבודדים וחולים -

 איש קשר למעצה לצרכי מבודדים וחולים -

 עדנה

עדנה/אהרלה לאחר ניסוח  הוצאת הודעות ווצאפ ופייסבוק מייל והפעלת מערך המתנדבים בהתאם לצורך העלאת מודעות כלל הקהילה
 של מאור

עדנה בדיקה חוזרת מול   לבדוק עם קופ"ח כללית  על מתן מענה גם למי שאינו חבר הקופה  
 הקופה 

 גבי לבדוק מול המועצה

וכניסה לפועלים מבית לחם רבתי וגם  50אין כניסה לפלסטיניים מעל גיל  - בנייה וניקיון פועלים פלסטינים
 מטולכרם

 מבני ציבור לנקות בתדירות של כל יום)מזכירות הישוב( -

 בוצע -ניתוק ברזיות ציבוריות  -

 אהרלה

 מקבלים את ההנחיות.\לדאוג שכולם מבינים - מיפוי ומידע מבוגרים

 דר.מתנדבים יוצרים קשר טלפוני לבדוק שהכל בס -

 חידוד נהלים  -

 בת שבע / טלי

 לא נשארים בספריה -ספרייה רק לקחת ספרים ולצאת - ילדים / הורים ספריה / חוגים

 חוגים בוטלו -

ל מותקן 'הקפדה על אמצעי חיטוי בכניסה, לרבות שטיפת ידיים)מתקן אלכוג -
 בספריה(

 טלי/עדנה



  

 

 ספרים יוחזרו בשקית סגורה -

על פי הוראות  מעון
 תמ"ת

 נסגרמעון 

 בדיקה לגביי זכויות המטפלות מול היועמ"ש ומול התמ"ת

 רוחמה

  צהרונים נסגרו  צהרונים

  בהנחיית יועמ"ש-יצאה הודעה לכלל הספקים על ביטול בעקבות הקורונה  אירועי אייר

  מבוטלים  אירועי נוער

 יפעת/טלי פעילות מבוטלת. לנסות יוזמות פרטניות שלא דורשות התקהלות   בנ"ע

עובדי מזכירות 
 בבידוד / חולים

המשך שירותים 
 לתושבים

 עבודה מהבית ככל האפשר. .1

 חלוקת דואר דרך חלון ייעודי. .2

 המשך שירותי המזכירות דרך הטלפון / מייל בלבד .3

 

 צמצום הוצאות עתידיות. ישולמו התחייבויות קודמות  תזרים / תקציב

 

 

 



  

 

 

 משימות לביצוע

 לו"ז אחראי משימה

 16.3.20 אהרלה רכישות אלכוג'ל)בוצע(יש להשלים רכישת מדי חום

 16.3.20 גבי הוצאת הודעה לתושבים

 17.3.20 עדנה / טלי בניית סל מענה למבודדים וחולים

 מרכזת מידע על חולים ומבודדים באקסל

 

 בשוטף עדנה

 לבדוק עם קופ"ח כללית על מתן מענה גם למי שאינו חבר הקופה

 המועצה את הנ"ללבדוק מול 

 19.3.20 עדנה וגבי

 16.3.20 עדנה בוצע-לסגור עם כל ספקי אייר על סעיף ביטול בחוזה

   

 21.03.20 טלי /עדנה בניית תוכנית פעילות לילדי הישוב

 

 רשם: גבי רביבו

  


