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תושבים שלום,
אנו נבצע עדכונים בהתאם לצורך על הנעשה.
מספר עדכונים להיום:
הנחת העבודה:
הנחת העבודה שלנו מתחילת המצב הוא שמקרה הדבקה של קורונה בישוב הוא עניין
של זמן .קרי ,זה לא שאלה של אם אלא שאלה של מתי .על כן ,עיקר האנרגיה שלנו
מושקעת מצד אחד ,בהפחתה של התפשטות ההדבקה ומהצד השני ,בהערכות לתת
פתרון לאוכלוסייה במקרה של הדבקה בודדת והדבקה המונית עד כדי סגר של הישוב.
כאמור ,איננו יודעים מתי מצב זה יקרה ,אך לכשיקרה ,הדבר המרכזי והחשוב ביותר
הוא לשמור על רוגע ולהקשיב להנחיות.
אנו חיים בעולם שטוח בו המידע זמין לכולם כל הזמן .בעולם שכזה ,קיים פער זמן בין
מתן הנחיות רשמיות לבין המידע שהגיע לתושבים .פער זה נובע מהצורך שלנו,
הנהלת הישוב ,לאמת את תמונת המצב ולסנכרן בין גורמים שונים (משרד הבריאות,
מועצה ,משטרה וכד') וזאת בכדי שנוכל להעביר הנחיות נכונות ואחראיות לכם
התושבים .אנו מבינים את אי הנוחות שעלולה להיות בפער זמן זה .על אף זאת ,חשוב
יותר מתמיד ,לא לנסות להפציץ את מטה הניהול בטלפונים וואטסאפים וזאת על מנת
לאפשר לנו את הזמן והמיקוד הדרושים לניהול המצב.
צוותי עבודה:
כחלק מההערכות למצב ובכדי לאפשר התמודדות במקביל עם נושאים רבים ,הקמנו
במהלך הסופ"ש מספר צוותי עבודה אשר מרכזים את הפעילות של כל תחום.
כל צוות מנוהל על ידי חבר ועד ומתכנס באמצעות מערכת זום לצורך הערכות מצב
וטיפול בנושאים השונים.
להלן הצוותים:
שם הצוות

מוביל
הצוות
שי

חברים

תפקיד הצוות

שרון ליפשיץ ,משה,
גיל ,ערן גדנקן
רונית ,תומר ,אנה

הפעלה וניטור על של כלל פעילויות הישוב,
גיבוש תקציב זמני ,הפעלת מערך דוברות
שמירה על קשר עם הילדים והנוער ,ההורים
וצוותי החינוך .איסוף קשיים ,מתן פתרונות
והפעלות מיוחדות.
קשר עם אוכלוסיות בסיכון ,קשר עם מבודדים,
הפעלת מערך מתנדבים ופעילות במקרה של
הדבקה בקורונה בתוך הישוב.

צוות ניהול
על
צוות חינוך

קרן

צוות רווחה

ורה

צוות
תרבות

איזי

שרון ,ספי ,עירית
סגול ,מיטל שניר,
אירית טל ,איציק
איתני ,משה אנוליק
רן ,רועי

צוות
הערכות
לשלב הבא

עדי

אלחנדרו ,דודי ,יריב
דאי

קיום הפעלות תרבות וירטואליות לכל חלקי
האוכלוסייה .בין השאר ,הקמה ותפעול של
אולפן וירטואלי ,ויצירת תוכן עשיר ומגוון.
להכין תרחישים אפשריים לשלבים הבאים של
המצב ומה נדרש על מנת להתמודד מולם.
לבצע הכנות בפועל לאותם תרחישים.

החלטות הישוב:
בהתאם להערכת המצב ולהנחיות משרד הבריאות ,ומתוך הצורך להפחית את יכולת
ההדבקה ושמירה על האוכלוסייה ,הנהלת הישוב (ועד ההנהלה של האג"מ והנהלת
האגש"ח) החליטו כדלקמן:
 .1שער הישוב יפעל במתכונת שבת.
 .2מגרש הכדורסל ,גן קורות וגן המשחקים בהרחבה יסגרו בכדי לא לאפשר
התקהלויות.
 .3הכניסה לכלבו תצומצם על ידי סגירת דלתות הכניסה ומתן רשות כניסה לעד
 10אנשים כל פעם ,אך ורק לתושבי הישוב.
נבקש שתמתינו בסבלנות עד כניסתכם תוך שמירה על מרחק בטוח.
במקביל לצמצום הכניסה לכלבו ,אנחנו בונים מערך משלוחים מהכלבו לכלל
הישוב ,למי שיהיה מעוניין בכך .מערך זה יפעל בעלות נמוכה .נעדכן בהמשך.
אנו מודעים לאי הנוחות שנוצרת בעקבות המצב אך מצפים לשיתוף פעולה
והבנה.
מרפאת שיניים:
לאור המצב מרפאת השיניים לא תהיה פעילה עד להודעה חדשה .בכל שאלה או
התייעצות ניתן ליצור קשר עם רבקה .050-5951300
עדכון מהמרפאה:
נורית האחות לא תעבוד בתקופה זו במרפאה .בימים אלו אנו קולטים אחות חדשה,
בשם -מרוואת מהכפר ראג'ר .מרוואת מתחילה היום את תקופת החפיפה במרפאה.
אנו מאחלים למרוות בהצלחה רבה .בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לצוות המרפאה
על עבודתם המסורה בימים מאתגרים אלו.
שידורי לייב קהילתי:
החל ממחר אנו פותחים את שידורי הלייב הקהילתי .הוקם סטודיו במועדון וממנו
יתבצע השידור לקהילה .על מנת לצפות בלייב הקהילתי ,כל שעליכם לעשות הוא
להוריד את האפליקציה או את התוכנה ZOOM :לנייד או למחשב-
 .https://zoom.us/downloadלפני כל שידור ישלח אליכם קישור הצטרפות
להשתתפות בצפייה .השידורים יתקיימו בשתי רצועות שידור בימים א' – ה':
רצועת בוקר  09:30-10:00ורצועת אחה"צ 17:30-18:00
מזמינים אתכם תושבים יקרים ,לשתף ולהשתתף בכל תחום העולה על דעתכם :שעת
סיפור ,יצירה ,כושר ,הרצאה ,חידון ,משימות אתגרים וכדומה.
לשיבוצים בלייב יש לפנות לקרן מלול  .050-2525306את הצילום יבצעו רועי ואיזי.

מאחלים לכולנו בריאות שלמה ושנדע ימים שקטים וטובים.
בברכה,
שרון ליפשיץ
מנהלת קהילה – אגש"ח

שי זיו
מנהל קהילה  -אג"מ

