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 6 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת. .1

 7 מועצה.דיווחי ראש ה .2

 8 עדכון תחלואה קורונה. .3

 9 דיווח פעילות. –האגף לשירותים קהילתיים  .4

 10 הרמת כוסית לשנת תשפ"ב .5

 11 

 12 

 13שלום לכולם. אני מצטער שלמעשה.. היום, עובדה  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 14לקראת  לא.. כדי להיות.. יחסיתשהיום, המליאה היום כביכול 

 15הם לא השנה החדשה, לצערי זה לא התאפשר לכמה חברים, 

 16 הצליחו להגיע, 

 17 

 18 על סדר היום:

 19 . אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.1

 20בכל זאת אנחנו נפגשים על סדר היום, אני מבקש  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 21את אישור המועצה, אישור הפרוטוקול מהישיבה הקודמת, יש 

 22 שאלות לגבי הפרוטוקול?

 23 כן דוד לי יש שאלה, מר יובל שטרית:

 24 כן. שאל. המועצה: מר דוד יפרח, ר.

 25לגבי העדכון שלך בפעם הקודמת לגבי צביעת כבישים  מר יובל שטרית:

 26 וסימוני כבישים,
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 1 כן. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 2זה לא בוצע עדיין ושנת הלימודים התחילה היום וזה קצת  מר יובל שטרית:

 3 מסוכן לדעתי. 

 4 אתה קובע שלא בוצע? מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 5 מה זה קובע שבוצע? רית:מר יובל שט

 6 בוצע,ובע? אל תקבע אם זה מבוצע או לא אתה ק מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 7 נכון לאתמול המעברי חציה בחמד לא בוצעו. מר יובל שטרית:

 8 ,בעבודות התחילו מר שאול צבעוני:

 9אבל למה לא עושים את זה, למה לא עושים את זה לפני  מר יובל שטרית:

 10 תחילת שנה?

 11 קורונה? לצפות את זה? אתה יכול לאשר צבעוני: מר שאול

 12 מה זה קשור, לא הבנתי? מר יובל שטרית:

 13 אז אני אומר, הקבלן שביצע את העבודות, מר שאול צבעוני:

 14 משיך ליישובים וחלה...התחיל בכפר חב"ד ה

 15שאול, אני מבקש ממך, אני אתן לך, התחילו, הגיעו  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 16 ן ה..גם לחלק אחד מ

 17 בסדר. מר יובל שטרית:

 18 אוקי? מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 19 חבל.  מר יובל שטרית:

 20עוד שאלות? אז אני מבקש את  חבל. מה לעשות. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 21יש נמנעים?  אישור המועצה לאשר את הפרוטוקול. יש מתנגדים?

 22 פה אחד אני מודה לכם.. 

 23 

 24 ל המסגרות.כים בתלמיד 6000-. פתיחת שנת לימודים, כ2
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 1דוח קצר מה שקורה, קודם כל היום בשעה טובה  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 2לשנת קורונה, יותר נכנסים  , אנחנופתחנו את שנת הלימודים

 3 6000-מאוחר נדבר על נושא הקורונה, פתחנו את שנת הלימודים כ

 4תלמיד חזרו היום למוסדות החינוך שלנו. אני חושב שבאמת 

 5ל מהצוות שהכין.. קיץ, ועד לאחרון האבות בית שאפו אחד גדו

 6שטיפלו במוסדות החינוך שלנו, גם לצוות שלי גם לסמי מנהל 

 7האגף החדש, לכל עובדי המועצה שעשו את הכל כדי להגיע ליום 

 8הזה ולקבל את הילדים באמת בזרועות פתוחות ואת החינוך 

 9, באפס תקלות. זה לא מובן מאליו... אני אוהב את הצוות שלי

 10מכבד את הצוות שלי עשה הכל לילות כימים ימים כלילות כדי 

 11להיות מוכנים לרגע הזה ובשעה טובה ובקריאת תפילה שאנחנו 

 12באמת נחזור ללימודים ולא לסגרים כל שני וחמישי כי לצערנו 

 13כיתות נסגרו  האנחנו כבר רואים כמה כיתות שרק התחלנו וארבע

 14 לנו, 

 15 ם אלה שהתחילו היום?ג מר אזימוב שמוליק, ח. וועדה:

 16 מה? מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 17 גם אלו שהתחילו היום? מר אזימוב שמוליק, ח. וועדה:

 18 גם אלה שהתחילו היום, יש לנו ארבעה כיתות, מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 19 רגע, דוד.. דובר:

 20 נמחק לו המסך. מר איציק עזר, ח. וועדה:

 21 הוא רואה מפה.. :1דובר 

 22 

 23 ועצה. פרישת מבקר מ3
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 1ים בדבר, מבקר סקכמו שאמרתי, תודה לכל העו מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 2, משרד הפנים חייב אותנו סיים את תפקידו .הפנים שלנו..

 3-אחוז משרה והוא לא היה מוכן לעבוד ב 100 -להעסיק מבקר ב

 4אחוז משרה וזה אומר שהוא סיים את תפקידו ואנחנו נצא  100

 5.. אנחנו מדברים פה על כל למכרז לקלוט מבקר חדש. מועצה

 6השנה מועצה נקיה אישורים נקיים, התחלנו למעשה ממש היום 

 7צוות שלנו מטעמנו.. המכרזים, שייכנס ל.. ישתדל לסייע לה 

 8בעתיד וכמה שיותר ל.. את הישובים ולמרות שעד לערב חג, הוא 

 9 יצליח לעבוד בכל הישובים. 

 10 

 11 אכיפהאגף  . 4

 12כמו שאתם יודעים, התחלנו עם אכיפה, יש פה, אכי מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 13לנו היום אגף אכיפה, תהליך הטמעה של שדרוג אמצעים 

 14דיגיטאליים, וזה אומר שהפקח מגיע לאותו מפגע, מצלם אותו, 

 15כבר באותה שנייה באותה נשימה ומגיע אלינו פה במערכת, 

 16ואנחנו מסונכרנים על כל מפגע מפגע שיש בישובים. אנחנו ממש 

 17אלה נותנים את זה.. לאחר ראש השנה הדבר הזה יתחיל  בימים

 18 לקרות.

 19לטפל במפגעים גדולים, אין  אני רק אחדד, הכוונה היא  מר שאול צבעוני:

 20י תושבים אלא מפגעים שהם פה כוונה להתחיל לרדוף אחר

 21ע"י עסקים או כל מיני כאלה ששופכים מבוצעים בעיקר גדולים ו

 22מקומות, אני אתן לכם סתם פסולת לתוך הישובים ובכל מיני 

 23דוגמא, בתחנת שאיבה במושב זיתן, נכנסה כמות לא מבוטלת של 

 24פסולת, יש מצלמה, זיהתה יודעת מי הנהג מי החברה, והכל 
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 1ב עצמה איפה ש.. שיש עסקים שאתם רואים מטופל ובכלל בישו

 2ב.. הן קרובות תופעות שהן חריגות שהן חריגות בנוף הן חריגות 

 3לכלוך לכל הישוב שאי אפשר לפספס אותו, זה למפגע סביבתי ו

 4מה שדוד דיבר קודם עם המבצע ניקיון שמתחילים לעשות אותו 

 5 כמו שצריך. 

 6 אוקי טוב,  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 7 . משבר הקורונה5

 8נגיף הדלתא, כולנו הפכנו למומחים כולנו שמענו כולנו  מר שאול צבעוני:

 9שלנו, שימו לב, סה"כ  ככה כמה נתונים על הישוביםיודעים, 

 10נפטרו בגל השני נדמה לי שמוליק  13, 3415החולים המצטבר הוא 

 11זה הרבה, זה מעל לממוצע הרבה מעל הממוצע.  3415כן,  ?נכון

 12, 356אלף תושבים, מאושפזי בית כיום  16שאנחנו מדברים פה על 

 13במנה  8600, 8536ו... ארבעה, מספר המחוסנים במנה הראשונה 

 14במנה השלישית, סה"כ אנחנו נמצאים בנתונים  2444 השנייה ועוד

 15שבהחלט השתפרנו ברמת ה.. השתפרנו  דיי טובים, אפשר לומר

 16ב.. לחלוטין ברמת המחוסנים. האתגרים המרכזיים שעומדים 

 17בפנינו, אז א' חוסר וודאות.. בישובים, אתה פתאום מגלה 

 18בא שבישוב מסוים יצאה תנועת נוער ואז חוזר ילד מדביק את הא

 19תוך פחות מיממה וחצי וזה  25משרשר הלאה לשכן, בום קיבלת 

 20קורה לנו וזה קרה לנו בכל הישובים ללא יוצא מן הכלל, הגם 

 21שיעיד פה חבר קופ"ח מאוחדת וגם הכללית שביצעו פה בדיקות 

 22לכולם לפני שהם יצאו לאותם מחנות, כולם בלי יוצא מן הכלל 

 23הרבה וחזרו והתפתחה נמצאו שליליים, מה לעשות. זה לא עזר 

 24תופעה שהיא, של שרשור של הדבקה. ההתפרצות כתוצאה מכך 
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 1היא מהירה, הקושי בבידודים הוא גדול. הוא גדול מכיוון שפעם 

 2מ'  220ראשונה ששני הבתים שבהם מה לעשות, ללא וילה של 

 3מ' ופחות ומספר הנפשות הוא גבוה, אז קושי גדול מאוד  100אלא 

 4יסונים עזרו לילדים, סליחה למבוגרים בבידוד. אין ספק שהח

 5, תיכף תראו את 18שפחות נדבקו אבל בוא נגיד בחתך גילאים עד 

 6זה, ההדבקה הייתה מאוד גבוהה. ההתפרצות בעיקר כפי 

 7שאמרתי היא בקייטנות ובמוסדות ובישיבות, אנחנו עשינו ככל 

 8שיכולתנו בפיקוח ואכיפת תו ירוק, תו סגול צריך להכיר את זה 

 9קיד את זה בכל מקום, הציבור בישראל, אני חושב שהוא ולהפ

 10כבר די עייף מכל הנושא הזה, לא, אולי גם השלטון המרכזי טעה 

 11בנושא הזה, אין אכיפה של ממש, אין הקשבה של ממש אין 

 12הקפדה, כולכם נמצאים בחתונות אני לא יודע, יש חתונות 

 13ף אחד שבודקים עד הסוף יש חתונות שבכלל אפילו לא מעניין א

 14באיזה תו אתה נמצא, אנחנו מבחינתנו עושים את המקסימום 

 15בעניין הזה במקומות שבהם אנחנו יכולים לדעת ולראות מה 

 16קורה. אז נכון להיום מצבנו שיש חולה אחד שהוא קשה ומורדם, 

 17בהערת אגב אני אגיד שהוא גם לא היה מחוסן, שזה חשוב להזכיר 

 18בבתי חולים יש לנו יים. את זה כל הזמן כי חיסונים מצילים ח

 19 13-בבית כרגע יש אפילו פחות ו 356כרגע שלושה מאושפזים, 

 20 שנפטרו. התפיסה שלנו הגישה שלנו בכלל בכל התהליך הזה זה..

 21 .. עכשיו, בגל האחרון נפטרו? מר בנימין ליפשיץ:

 22 כן.  מר שאול צבעוני:

 23 .. שבת, ביום ראשון. מר בנימין ליפשיץ:
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 1מיולוגיות שאנחנו מנהלים אותן . חקירות אפידכן מר שאול צבעוני:

 2במקסימום להגיע לכאלה תושבים שאנחנו רוצים לבודד או 

 3לזהות התפרצות, בדיקות קורונה שעשינו פה בצורה יוצאת דופן 

 4ומעכשיו לעכשיו הם היו.. בשיתוף קופות החולים בשיתוף פיקוד 

 5עם העורף, איך שאתם לא רוצים, בדיקות סרולוגיות שנאבקנו 

 6חוסן ישראל ומשרד הבריאות לקבל אותם בזמן. הנתון הוא נתון 

 7שבכפר חב"ד היה לנו, היינו גבוה יחסית, אני יכול להגיד לכם 

 8אחוזים של ילדים  20, 19אחוזים, שמוליק קיבל  19-בקרוב ל

 9שנבדקו ונמצאו ככאלה שיש להם נוגדנים. אגב, הבדיקה 

 10דק ונמצא שיש לו מי שנב -הראשונה הזו אומרת את הדבר הבא

 11נוגדנים, סבבה על הכיפאק אבל מי ששלילי ומסביבו מה שנקרא 

 12חנתה הרבה קורונה מוזמן לעשות בדיקה ארוכת טווח ויש 

 13 סבירות ששם הוא יימצא כחיובי. 

 14...גם אלה שעשו בדיקה ברגע שפיקוד העורף יצאו שלילי,  מר בנימין ליפשיץ:

 15 אחוז סטיה. 15-ש החיובי הוא.. השלילי, אנחנו לא יודעים

 16 בדיוק מה שאני אומר. כן מר שאול צבעוני:

 17אני יכול להגיד לך על ילדים שעשו שבוע אח"כ באותו  מר בנימין ליפשיץ:

 18 מקום ויצאו חיובי.

 19 חיובי. דובר:

 20 כן בדיוק.  מר שאול צבעוני:

 21הבת שלי... עכשיו...הזה, כי אמרנו שלא יכול להיות שלא  מר בנימין ליפשיץ:

 22 ה,ויצא ז

 23 שמעתי על כמה מקרים כאלה נכון. מר דוד יפרח, ר. המועצה:
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 1לכן אמרתי לך שאול, שאם אפשר לארגן את זה עוד הפעם  מר בנימין ליפשיץ:

 2 לקראת, אולי לקראת אחרי החגים,

 3 אנחנו מנסים. מר שאול צבעוני:

 4אלה שהיו, הרי גם פיתוח נוגדנים לוקח איזה חודש מזמן  מר בנימין ליפשיץ:

 5 פה.החשי

 6 כן. מר שאול צבעוני:

 7יכול להיות שעכשיו הרבה ילדים חולים ואם אנחנו נעשה  מר בנימין ליפשיץ:

 8 20-30את זה בערך בעוד חודש עוד הפעם, יכול להיות שנמצא עוד 

 9 אחוז חיוביים ויהיה לנו יותר קל להמשיך..

 10ה.. כן. אנחנו מנסים לעשות את זה גם כן, ... דרכי מידע ז מר שאול צבעוני:

 11לציבור, סרולוגיות באמת הבאנו מכל כיוון אפשרי סחטנו את מה 

 12שיכולנו ומה שקיבלנו והייתה היענות, הגיעו למרכזים שאותם 

 13פרסמנו, אנחנו גם נבצע מבצע של חיסונים, אני מאוד מקווה 

 14שהיום יתנו לנו מועד נוסף, ניתן לנו כבר מועד ראשון, מוצ"ש 

 15עוד מועד, כנראה בשבוע הבא  הקרוב, היום אנחנו אמורים לקבל

 16מיד, או בצאת ראש השנה או ביום, מתי זה ערב חג? יום שני זה 

 17ערב חג? ביום ראשון. אולי ביום ראשון שזה יהיה ברצף, אנחנו 

 18וכולי. שאנחנו מסתכלים בנתוני תחלואה עפ"י  נפרסם את זה

 19ישובים, אתם יכולים לראות את המספרים והאחוזים, זה דיי 

 20קרוב בכל ישוב, מספר חולים מספר של אלה  קרוב, ממש

 21שהבריאו, אני מדבר כמובן נכון להיום, נכון להיום חד משמעית 

 22. זה.. 50-רואים את הירידה, אם כי ביממה האחרונה נדבקו כ

 23 הקודמת. כן. כל..

 24 יכול להיות ש... שגם בתי ספר בעיקר... מר בנימין ליפשיץ:
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 1 כן כן.  מר שאול צבעוני:

 2 מה, כבר היום? שמוליק, ח. וועדה:מר אזימוב 

 3. אז אתם רואים זה כל הזמן עליה וירידה 'אונ 50-כן. כ מר שאול צבעוני:

 4אנד אוף' וכולי. שקף... זה נתון ההתחסנות עפ"י גילאים בישובי 

 5המועצה, אם אתם, בדיוק זה השקף הזה, אתם תראו זה קטן 

 6נחנו אבל תגדיל את זה טיפה זה בחתך גילאים אתם תראו שא

 7בהחלט בהחלט השתפרנו במחוסנים בגילאים שנדרשים על כך. 

 8אחוז  77-פלוס, אנחנו הגענו ל 75בגיל, אם אנחנו לוקחים, 

 9אחוז  80, 69עד  60אחוז מחוסנים,  83, 74עד  70אורנית, 

 10אחוז מחוסנים, עדיין גם פה אנחנו  72, 59עד  50מחוסנים, 

 11ויכול להיות שזה צריכים לשפר כי אתם רואים פה את התשואה 

 12בעצם מחוסנים ראשון ושני, אבל בואו נגיד שמצבנו בהחלט 

 13בהחלט באופן יחסי בממוצע ארצי טוב יותר, עכשיו הכוונה היא 

 14לחסן כמה שיותר צעירים. אז אם אנחנו מסתכלים מתוך נתונים 

 15אחוז במנה  60-, אנחנו קרוב ל12עפ"י אוכלוסיה מעל לגיל 

 16חוז, הנתונים בעלי שיפור. ונדרשים א 50הראשונה, מנה השנייה 

 17לשיפור כי היום זה כבר מוכח חד משמעית, ככל שיש יותר 

 18מחוסנים גם אלה עם הבוסט השלישי שבעצם מחזק את הראשון 

 19והשני, נתוני ההדבקה הולכים וקטנים. מוסדות החינוך בגדול 

 20 137שהם חולים פעילים,  142אנחנו נמצאים ככה נכון לעכשיו עם 

 21, רשימת המבודדים היא כל הזמן עולה כי ככל שיש שבבידוד

 22חקירה אפידמיולוגית הם בודקים את הדברים לעומק, אז יותר 

 23, כל הילדים קיבלו 1.9 -ויותר עולים, כמו שאתם יודעים היום ה

 24והם נדרשו בוא נגיד לא היו מחויבים, התבקשו  בדיקת אנטיגן
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 1נגנון לעשות את זה, אבל תשמעו הרגולטור לא קבע שום מ

 2 לבקרה. מי בודק איך בודקים עשו לא עשו, שלילי, שום דבר. 

 3חיוביים,  4רובם עשו למעשה ולשמחתנו יצאו  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 4 ברמה ש.. בידוד של אותם,

 5 כיתות. מר שאול צבעוני:

 6 אז יש לזה משמעות.  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 7א מעט אבל זו תמונת המצב. ... שזה ללגמרי. נכון. אני מר שאול צבעוני:

 8מבחינתנו ובשקף האחרון אנחנו באמת מרכזים פה את הפעילות 

 9כמו  pcrשביצענו בכל התחומים אז פעם ראשונה בדיקות 

 10שאמרתי קודם בשיתוף כל הגורמים, בדיקות סרולוגיות 

 11וחיסונים ובדידוד מניעתי שבו באמת השתדלנו כל הזמן גם אם 

 12קדמנו וגם אנשים שהרימו גבה לפעמים זה היה קשה גם אם ה

 13ולמה אתם עושים ולמה ולמה, ופה הייתה דרישה של ראש 

 14המועצה כחלק מהמקרים להחזיר קייטנות עוד לפני והייתה 

 15התנגדות ובסופו של דבר הסתבר שמה לעשות, כולם נדבקו. אין 

 16מה לעשות כי.. כי ברגע שאתם רואים שלושה ארבעה נדבקים 

 17בר ברור התמונה כבר מאוד מאוד ברורה, וזה.. בסופו של... זה כ

 18אין פה, אין דרך להתחמק מזה. ולצערי זה קרה לנו לא אחת ב, 

 19כמעט בכל האירועי הקיץ שהיו בשנה האחרונה בכל המגזרים. אז 

 20ככה שנכון להיום אנחנו במגמה של ירידה, יש שליטה לפחות 

 21בטיפול בשרשור יש מידע אמין מהיר מדויק שאנחנו מקבלים 

 22ו אונליין למשל כעת ילד שהוא עשה בדיקה ביתית והוא יצא אות

 23חיובי, הוא עשה בגלל שהוא נחשף למישהו בקורונה וכבר מנסים 

 24לבדוק ולראות מה עושים אותה כיתה, איך מטפלים מיידי בשביל 
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 1לבודד בשביל שלא תהיה התפתחות. קשה. קשה מאוד לשלוט 

 2ות שאנחנו בזה, לא קל בכלל אבל אין מה לעשות זאת מציא

 3נצטרך לחיות איתה להתרגל אליה וכולי. סה"כ היה לנו, לא היה 

 4לנו קל גם עם חלוקת הערכות, עשינו את זה במבצע מאוד מאוד 

 5מהיר, תחשבו הגענו ביחד עם אבות הבית, יחד עם משאיות יחד 

 6זה כולל עם גני ילדים, שיתוף כזה ש.. המועצה שהיתה שותפה ל.. 

 7קומות מסוימים עם אגף החינוך חלוקה פיזית אפילו במ

 8שעות, כולם קיבלו את הבדיקות  24, חילקנו איזה.. והביטחון

 9האלה. הדילמות שבהמשך זה כמובן הסברה הסברה לאוכלוסיה, 

 10זה תמיד מאתגר כי יש קבוצה שלא מכירה. לא מכירה ב.. של 

 11זה בעיה ויש כאלה שחושבים  הקורונה ולא יעזור לנו. לא מכירה.

 12משהו שהוא לא מאיים וזה מסוכן. מבחינת מעגל  שזה עדיין

 13החיסונים לכל האוכלוסייה, אנחנו עושים את זה מדגישים את 

 14זה, שמירת התו הירוק בעסקים ומרכזים הומי קהל, ביצוע פיקוח 

 15ואכיפה דיברנו על זה קודם, אין מטרה, אין שום דוח ושום עניין 

 16 אלא במקומות שבהם יש חריגה מכל... 

 17 האם ניתנו, שמוליק, ח. וועדה: מר אזימוב

 18 איזשהם דוחות על אכיפה של..? מר בנימין ליפשיץ:

 19ניתנו ע"י משטרת ישראל, אני יכול להגיד לך שממש  מר שאול צבעוני:

 20 בודדים. 

 21 אנחנו.. המועצה... אכיפה,  מר בנימין ליפשיץ:

 22י הנחיה שאנחנו יוצאים.. לא, אני.. הוצאת מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 23 סברה.בה
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 1אני רוצה רגע להפריד ברשותך בין אכיפה שאנשים עם  מר בנימין ליפשיץ:

 2 מסכות ואלה, לבין חולים מבודדים שמסתובבים ברחובות.

 3 לא נראה.. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 4 חולים מאומתים. מר בנימין ליפשיץ:

 5חולים מאומתים ומבודדים אני אמרתי עוד פעם,  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 6 ייחס לזה בחומרה ובכל הכוח. מת

 7 איך מתבצעת האכיפה? מר בנימין ליפשיץ:

 8 מבודדים.ולצערנו לא נעשתה אכיפה של חולים  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 9 נכון. מר בנימין ליפשיץ:

 10 ... המועצה ואמר, לא מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 11 אין כ"א. מה.. לעשות.. מר יוסף תהילה, ח. וועדה:

 12 אני אפילו רואה מבודדים ו...מאומתים.. יפשיץ:מר בנימין ל

 13 אני אומר לך, שמונה ילדים... ואני הבאתי, מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 14 מאומתים. מר בנימין ליפשיץ:

 15.. גם למעלה, ולצערנו, כן.. עושים מה שהם  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 16 רוצים... לצורך.. הסתובבות,

 17. זה הכל. לפרשן בין החבר'ה שזה לפרשן.. לפרשן. מר חיים רייכמן:

 18 מאומת.. אין מה לעשות.

 19 אני אומר ככה, מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 20 ... אותו דבר. ויותר. ...ברגע ש מר חיים רייכמן:

 21 עוד פעם, חברים אני.. כבר שתעבור הקורונה.. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 22 .. הסדר.. מר חיים רייכמן:

 23 על הסדר יום, .. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 24 בוא נדבר.. מר חיים רייכמן:
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 1חיים, ... רצית. זה התפרץ להם, שוב פעם  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 2התפרצות, גם שחשבנו כבר מה שכבר סיימנו וחזר לנו.. זה 

 3מתפשט כמו אש בשדה קוצים. אנחנו רואים שהווריאנט הזה הוא 

 4את באמת.. ברמה מפחידה והמהירה ביותר, אנחנו רואים 

 5אבל זה.. זה עוד פעם, אם אנחנו רוצים למזער את המספרים. 

 6הנזק, רוצים למגר את זה רוצים לעצור את זה זה תלוי בנו. 

 7כשאני אומר תלוי בנו זה כולל את כל אחד ואחת מאיתנו. אחד, 

 8אנחנו צריכים לשמש דוגמא אישית, שנית, כל אחד והמשפחה 

 9 שלו כל אחד וה.. שלו והסובלניות.. שלו,

 10 ראשונים. מר חיים רייכמן:

 11אם כל אחד יידע להשפיע, אחד, קודם כל להתחסן  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 12. חיסונים ועוד פעם חיסונים ועוד פעם חיסונים. גיל כמה שיותר

 13והלאה  30-יוכל להתחיל להתחסן, אני מקווה מאוד שמ 12

 14ר החיסון השלישי, צריכים לדחוף כמה שיותר. זה מה שיכול למזע

 15את ה... מאידך אנחנו צריכים גם כן לשמור על הכללים.. כמובן 

 16שאצלנו.. נסיעות, במרכולים, בחתונות שאנחנו נמצאים היום אם 

 17אנחנו נקפיד ובאמת נתחשב גם באחרים והסובבים אותנו וכל 

 18אחד יישמר וישמור, אני חושב שנוכל למזער.. למגר אני לא יודע 

 19למזער תמיד זה.. אז זה מה  האם ומתי נצליח למגר את זה אבל

 20שאני מבקש מהשולחן הזה. לנסות כמה שיותר, לנסות להשפיע 

 21כמה שיותר ולמגר את זה כמה שיותר. אוקי. אנחנו נמשיך לסדר 

 22 היום, מנהלת האגף.. מזכירה.. בבקשה אורנית.

 23 

 24 במשבר הקורונה . אגף הרווחה6
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 1על הקורונה, על  גם אני אדבר מן הסתם אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 2העבודה של האגף בהתמודדות עם המגפה הזו. אני בשבוע, השבוע 

 3דיברו השבוע על פיגוע שהיה במגדל התאומים בניו  זה היה? מתי

 4 -יורק במנהטן ו

 5 חודש.. כן. מר יוסף תהילה, ח. וועדה:

 6נכון, אבל פה מהשבוע  11-זה יהיה, ב אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 7על זה ושאלו איפה, כל אחד שואל את עצמו איפה  התחילו לדבר

 8הוא היה כשזה קרה. אז אני שאלתי, השינוי הבאמת מהותי 

 9שעובר עלינו בשנה וחצי האחרונות זה מן הסתם הקורונה שככה 

 10נכנסה לנו לחיים ושיבשה אותם לגמרי, אז שאלתי את עצמי 

 11איפה אותי זה תפס הסיפור הזה שהבנתי שהחיים כבר לא יהיו 

 12מה שאנחנו מכירים ואצלי זה היה במוצ"ש אחד שיצאה השבת 

 13וככה אני מסתכלת על ההודעות על הווטסאפ וראיתי הודעה מדוד 

 14-או משאול שאנחנו צריכים להגיע בדחיפות לישיבה, זה היה ב

 15והבנתי שאם דוד מזמין אותנו לישיבה דחופה במוצ"ש אז  14.3

 16רגיל וכשהגענו קרה. הולך להיות משהו באמת בסדר גודל לא 

 17לכאן, אני זוכרת שעדיין ביבי לא עלה, אם אתה זוכר ישבתי אני 

 18 זוכרת שם וביבי עדיין לא עלה, בעשר הוא היה צריך,

 19 נכון. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 20לדבר לאומה ולא ידעו כן סגר לא סגר ומה  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 21ת את כל התרחישים הולך להיות ואנחנו כאן כבר התחלנו למנו

 22ומה אנחנו הולכים לעשות וכל הזמן רץ לי בראש מה עושים 

 23בחברות כי אני באה לעבודה מה עושים, כי כל הזמן הכינו אותנו 

 24כל המשרדי ממשלה, פקע"ר, רחל, משרד הרווחה, מי שלא יהיה 
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 1כשהכינו אותנו לשעת חירום דיברו איתנו על טילים דיברו איתנו 

 2רו איתנו על הכל מהכל, על איך זה נקרא על רעידת אדמה דיב

 3 האב"כ,

 4 אב"כ.. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 5אב"כ ועל מגפות לא דיברו איתנו, על  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 6קורונה לא דיברו איתנו. ועשינו פה את הפגישה וניסינו באמת 

 7לחשוב על כל התרחישים ומה אנחנו עושים ואני זוכרת שיצאתי 

 8צה, זה היה כבר אחת עשרה שתיים עשרה בלילה והלכתי מהמוע

 9טופ ואת הקלאסר שכל הזמן הכנסתי לשם -לקחת את הלפ

 10חומרים ועדכנתי אותם, ובאתי אמרתי והבטחתי, התחלתי לפתוח 

 11ולהסתכל ולחפש ומה, אני באה מחר מה הסדר פעולות שאני 

 12עושה ולא היה כלום. שום דבר לא היה שם. ופשוט אני זוכרת 

 13הפכתי על, ממש ניסיתי לחשוב מה, מה כל הלילה ממש התש

 14אנחנו עושים עכשיו אנחנו לא מכירים את המגפה אנחנו לא 

 15יודעים מה, מי בעצם האנשים שאנחנו הולכים עכשיו לטפל בהם. 

 16כל החדרים.. כי הרבה ובאנו, באתי למחרת בבוקר עם צוות ש

 17ר ומקומות אנשים לא היה להם פתרונות כי סגרו את כל הבתי ספ

 18עבודה נסגרו והיו בעצם צריכים לעשות מיפוי מחדש של כל 

 19הלקוחות שלנו של הרווחה כי אנחנו עד יום חמישי לפני ידענו עם 

 20, מי הלקוחות שלנו מה הסדר פעולות שלנו מה מי אנחנו עובדים

 21הסדר יום שלנו ובאמת הכל התהפך עלינו והיינו צריכים לקחת 

 22מחדש ואנחנו הבנו שהאוכלוסיית  את כל הנתונים ולסדר אותם

 23קשישים היא האוכלוסייה הפגיעה ביותר והיינו צריכים לקחת 

 24בעצם את כל הרשימות של כל הקשישים ולבדוק מי הם ומה הם 
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 1ומי האוכלוסייה ששם הכי פגיעה שתצטרך אותנו כי, וגם כל 

 2האנשים שהפסיקו לעבוד, הבנו שהתחילו אנשים להיכנס למצבים 

 3לו לפרנס את עצמם ומשפחות שעכשיו הם בתוך באמת שלא יכ

 4הבית, לא יוצאים לעבוד לא הולכים ללמוד והבנו, התחלנו להבין 

 5מה ההשלכות של זה. ושאלנו את עצמנו מה בעצם התפקיד שלנו 

 6ומה אנחנו עושים, איך אנחנו באמת לא מגמישים את כל 

 7החשיבה שלנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, ובאמת מנסים 

 8ות איזשהי תכנית עבודה חדשה על סמך כל הדברים שיעלו לבנ

 9, העניין הוא שהממשלה עדיין לא הצליחה להתארגן על מהשטח

 10עצמה ואנחנו קיבלנו כל מיני הנחיות, קיבלנו ממשרד הרווחה 

 11הנחיות וקיבלנו מפקע"ר הנחיות וכולם התקשרו אלינו וביקשו 

 12הם אנחנו לא נתונים והבנתי שאם אנחנו נשב ונחכה להנחיות מ

 13נצא מזה ושאנחנו חייבים להקדים אותם כי אנחנו מכירים את 

 14השטח, אנחנו נמצאים בקשר כל הזמן עם השטח עם אנשי מפתח 

 15, עם החולים ואנחנו צריכים לגזור את המשמעויות ולתת בקהילה

 16את הפתרונות לתושבים שלנו ואם אנחנו נשב ואנחנו נחכה שיגידו 

 17לנו מה לעשות, אז אנחנו פשוט לא נהיה רלוונטיים והאנשים, 

 18התושבים שלנו ילכו לאיבוד ואנחנו לא נצליח בעצם לסייע 

 19זוכרים בשבועות לאנשים כי היה באמת תוהו ווהו שלם, אם אתם 

 20הראשונים והיה באמת מאוד מאוד קשה להבין מי נגד מי ומה 

 21צריך לעשות ומקודם שאול אמר שאנחנו.. אנחנו יודעים היום מה 

 22זה תו סגול ומה זה תו ירוק ואנחנו יודעים ממש לדקלם את זה, 

 23אז אף אחד לא ידע שום דבר ואנחנו היינו חייבים להבין טוב טוב 

 24עצם כל הפנים של התושבים היו אלינו. והם רצו מה ההנחיות כי ב
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 1לשמוע מאיתנו כי הם לא יכלו לתפוס לא את משרד הבריאות ולא 

 2שום גורם אחר ואנחנו היינו חייבים להיות מפוקסים ולתת 

 3תשובות לשאלות ולא לצאת מכלל שליטה ולהגיד אנחנו לא 

 4יודעים או להפנות לאנשים אחרים, זה לא אני זה הוא תתקשר 

 5פה תתקשר לשם, פשוט היינו צריכים ללמוד את הכל ולהבין ל

 6אותם ותמיד שיהיה לנו תשובה מוכנה לתושבים שלנו ואם אין 

 7לנו תשובה אנחנו בודקים, מתקשרים למשרדי ממשלה השונים 

 8שאמורים לעזור לנו להבין את הדברים בצורה טובה יותר ואם 

 9רשנות ואנחנו , אנחנו פשוט ניתן איזשהי פאנחנו גם לא מבינים

 10נגיד לתושבים מה צריך לעשות. היה לנו מאוד מאוד קשה 

 11כשהיינו פה סגורים במשרדים שלנו ואנשים היו סגורים בבתים 

 12שלהם ואנחנו בעבודה שלנו עובדים סוציאליים במחלקה אצלנו 

 13אנחנו מאוד בקשר קרוב. אנחנו לא יושבים במשרד ומדברים 

 14ם אנחנו נוגעים באנשים לאנשים מרחוק, אנחנו מגיבים לאנשי

 15אנחנו ממש, מאוד חשוב לנו החוויה הזאת של להיות מולם ולדבר 

 16איתם ובגובה העיניים ופשוט לגעת בהם וזה היה מאוד קשה 

 17שאנחנו צריכים להיות איתם בקשר מרחוק שהם לא, הרבה מהם 

 18לא מכירים אותנו ואת הפנים שלנו ומי האנשים שעומדים 

 19קשה גם מבחינת האמון של האנשים  מאחורי השיחה וגם, וקצת

 20בנו אבל אנחנו באמת בנינו איזשהו תשריט של שיחה שאנחנו נתנו 

 21אותו באמת לכל העובדים כדי שבאמת, מה צריך להגיד להם כדי 

 22שהם ירגישו בנוח לשתף אותנו ולדבר איתנו גם אם זה רחוק וגם 

 23אם לא רואים אותנו כדי באמת לשמור על הקשר האישי והחם 

 24שים באמת ירגישו את הביטחון, מה שרצינו להקנות להם שאנ
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 1בתקופה של החוסר וודאות והאי ביטחון שהיה. אנחנו באותה 

 2תקופה ראינו שיש המון צרכים והצרכים האלה עולים הרבה 

 3מאוד כסף והיה מאוד מאוד בעייתי לגייס כספים כי המשרדי 

 4אמת והיינו ב ממשלה עוד פעם, לא כ"כ היו מאופסים על עצמם

 5ונותנים מענים ששווים,  -צריכים לראות איך אנחנו כן נענים ל

 6שצריך באמת להידרש להוצאה כספית ואח"כ נשבור את הראש 

 7יקבלו את  מול המשרדי ממשלה השונים כדי באמת שאנשים

 8המענה שלהם כאילו בתקופה כזאת של חירום ושל קושי אנחנו 

 9ף, זה לא באמת לא מתחילים לדבר על כסף, יש כסף אין כס

 10אנחנו צריכים  מעניין את התושבים שלנו, יש להם צורך עכשיו

 11. היו באותה תקופה ילדים ישר הרי עברו להיענות לצורך הזה

 12לזום, והיו ילדים שלא היה להם מחשבים. יש מחשב אחד בבית 

 13ופתאום יש כמה ילדים בבית שצריכים להתחבר לזום ואין להם 

 14ינו לראות איך אנחנו את האפשרות הזאת ואנחנו ישר ניס

 15טופים כדי באמת שלכל -מארגנים מחשבים לילדים, מחשבים ולפ

 16בקשר עם ביה"ס וגם לקשישים. ילד יהיה את האמצעי להיות 

 17אנחנו עד אז הפעלנו כל מיני פעילויות לקשישים שהם הגיעו 

 18למועדונים, הגיעו למרכזי תרבות בתוך הישובים ופתאום הם 

 19. ואנחנו לא וויתרנו. לא וויתרנו אנחנו בבית. הם לא יכולים לצאת

 20רכשנו לקשישים אמצעים דיגיטאליים כדי באמת שהם יוכלו 

 21להשתמש ואנחנו הבנו שהם גם לא, הרבה מהם לא יודעים 

 22להשתמש אז אנחנו עשינו להם גם קורסים כדי שהם ילמדו. ואלה 

 23שלא כ"כ ראינו שהם מסוגלים לעשות את זה, שהם לא, שהם לא 

 24ל כזה ללמד אותם, מבוגרים מדי לא מבינים, אנחנו כ"כ, בגי
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 1פשוט עשינו קבוצות קטנות של אנשים כדי באמת כן להגיע 

 2אליהם או שפשוט הכ"א שהיה לנו שלא עבד במסגרות, שלחנו 

 3אותם אליהם הביתה וישבו בחצר ישבו מרחוק אבל לפחות 

 4שיהיה להם את הקשר האנושי הזה את הקשר עם מישהו שידבר 

 5יתעניין בשלומם שיעשה איתם איזשהו פעילות הפגתית איתם ש

 6 חווייתית ולתת להם איזשהי אנרגיה לעבור,

 7 תקופה. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 8את התקופה. זה היה לא פשוט. זה היה  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 9באמת לתפעל מערך לוגיסטי מאוד מורכב וסבוך. אנחנו היינו 

 10חות לקשישים. ותחשבו זה היה באמת צריכים לחלק למשל ארו

 11מאות אלפי, כמעט אלפי ארוחות בשבוע ולחלק להם בימים 

 12מסוימים לכמה ימים ואנחנו מקבלים את האוכל בשעה מסוימת, 

 13זה אוכל חם וצריך להביא להם עד שעה מסוימת הביתה כדי 

 14שהאוכל לא יתקלקל ומי לוקח ואיך לוקחים ואיך משנעים ואיך 

 15ת שזה יגיע בסוף השרשרת הזאת לקשיש בזמן גורמים לזה באמ

 16שהוא יאכל את הארוחת צהריים ושזה יהיה במקרר הארוחה של 

 17היום למחרת או יומיים אח"כ. באמת לוגיסטיקה לא פשוטה 

 18והיינו צריכים את האנשים, אנחנו לא יכולנו לעשות את זה לבד 

 19 היינו צריכים את המתנדבים ואת הפעילים בתוך הישובים שיעזרו

 20לנו לעשות את זה בצורה באמת טובה ויעילה למען התושבים 

 21 שלנו.

 22 ועזרו לכם? מר איציק עזר, ח. וועדה:
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 1כן. יש ישובים יותר ויש ישובים פחות,  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 2איפה שפחות אז העובדים של המועצה היו צריכים להיות שם 

 3 והיה גם אותנו.יותר בפרונט. 

 4 אני חושב שכן... מהישובים. המועצה: מר דוד יפרח, ר.

 5 כן. אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 6חשוב מאוד לציין שהיה שיתוף פעולה טוב מאוד  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 7 מהישובים.

 8 כן. אני אתייחס לזה עוד מעט, אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 9 חשוב ש... אוקי, מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 10מבחינת מתנדבים ופעילים. נכון. הייתה  פרץ, מ. אגף הרווחה:אורנית  'גב

 11 תקופה שהם חזרו שכולם חזרו לעבוד אז המתנדבים,

 12 נכון שקשה לשמר את זה על רצף, מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 13לגמרי לגמרי. בהתחלה באמת אני הייתי  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 14אחרים בארץ ושם  בקשר גם במקומות אחרים בארץ עם ישובים

 15 באמת היה בלגן שלם כי לא היה מתנדבים ולא היה אנשים

 16והאוכל לא היה מגיע או שהיה כבר, אצלנו באמת אנשים קיבלו 

 17את האוכל בזמן וזה היה עקבי ומסודר והיו תקופות שהיה יותר 

 18קשה כי המתנדבים חזרו לעבוד אז מטבע הדברים היה יותר קשה 

 19ה מישהו, אם מישהו לא יכול אז אבל תמיד הצלחנו, תמיד הי

 20 תמיד היה מישהו אחר שאנחנו הצלחנו ככה,

 21 בכפר הרבה יותר קל היום. בוא נאמר שבמצב כזה מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 22 כן. אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב
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 1קבוצת המתנדבים היא הרבה יותר גדולה, היא  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 2שאר הישובים, עוד פעם יש ישובים  הרבה יותר זמינה ו.. כן.

 3 חזקים יותר יש חזקים פחות, אבל בסה"כ כן היה שיתוף פעולה,

 4 כן. אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 5 עם... שהם היו אלה שהובילו כל צוות בישוב שלו.  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 6 לא.. כל המתנדבים מבחוץ? מר איציק עזר, ח. וועדה:

 7 היה לנו, חוץ מהחיילים, מ. אגף הרווחה: אורנית פרץ, 'גב

 8 היה לה סיוע, כן. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 9 כן. של טלפונים לקשישים. אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 10 כן. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 11כי היה לנו חשוב להיות בקשר עם קשישים  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 12 ממש,

 13 הייתה לנו יחידה,  צה:מר דוד יפרח, ר. המוע

 14 כן. אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 15יחידה בדרום שלקחו על עצמם.. קשישים.. שעוד  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 16פעם, מה שיצא מזה שפשוט הם התחברו כמו משפחה. התחברו 

 17 אותם משפחות והיה גם בקשר. 

 18יל הים, ושלחו אנחנו לדוגמא, יש לנו עמותה של ח מר איציק עזר, ח. וועדה:

 19 אותנו לחלק אוכל בלוד. לבוא לקשישים בלוד, אוכל שמה.

 20 יפה. אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 21 .. על כל.. מר איציק עזר, ח. וועדה:

 22אני לא מדבר על עמותות, אני מדבר איתך על  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 23 חיילים, חיילים בסדיר.

 24 ... מר איציק עזר, ח. וועדה:
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 1 שהם בתפקידים בכירים מאוד. ובטחוניים מאוד.  יפרח, ר. המועצה: מר דוד

 2לא, מה שדוד מספר זה שבעצם אנחנו  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 3להיות בקשר עם כל הקשישים של המועצה  לקחנו על עצמנו

 4ואנחנו דרגנו אותם, דיברתי איתכם על המיפוי של האוכלוסיות 

 5הקשישים ויש לנו, מיכל..  ל כלאז פשוט לקחנו את הרשימות ש

 6אחראית על תוכנה והוציאה לנו את הכל ופשוט לקחנו אותה 

 7ודירגנו כל קשיש מאחד עד שלוש, אחד זה מי שזקוק לקשר יום 

 8יומי איתנו, שתיים זה מי שצריך פעמיים בשבוע ושלוש זה כאלה 

 9שלא צריכים בכלל כי הילדים שלהם לידם. וככה בעצם חילקנו 

 10בין המתנדבים ובינינו וראינו שיש ישובים שפחות  את העבודה

 11הצלחנו לסגור שם את העניין של הטלפונים ודוד בקשר עם 

 12איזשהי יחידה, מהיחידה הזאת במצפה רמון והם אמרו שהם 

 13מוכנים הם עושים משמרות, באמת חבר'ה, זה יחידה ממש עילית 

 14תנות פשוט יום אח"כ כדי להודות להם קנינו להם מ נסענו ואנחנו

 15מרגשת והם לקחו, ראו שיש להם משמרת זה היה באמת חוויה 

 16ואין בסוף משמרת והם מוכנים לעשות את זה. ואנחנו שלחנו 

 17ואת השמות של האנשים והם  להם, שלחתי להם תשריט שיחה

 18כל, .. אם את צריכה להגדיר להם מתי להתקשר ובסוף יום הם 

 19וק, עשינו מה שולחים לי עם מי הם דיברו והיו מסמנים לי יר

 20שרמזור ירוק לא צריך הכל בסדר, כתום לשים לב ואדום היום 

 21את מתקשרת. הייתי כל יום בערב מקבלת מהם את הטבלה 

 22הזאת והייתי רואה מה צריך לעשות. אז אם נגיד היה מישהו 

 23אדום וחסר לו משהו, הייתי מתקשרת לאיש קשר בישוב, למתנדב 
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 1המענה. באמת  בישוב והוא היה צריך לדאוג ולתת את

 2 לוגיסטיקה,

 3 יפה מאוד. מר איציק עזר, ח. וועדה:

 4זה נשמע ככה פשוט אבל זה היה באמת  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 5 מערך,

 6עד עכשיו דיברת על חצי יום עבודה שלך, מה עשית  מר איציק עזר, ח. וועדה:

 7 בחצי השני?

 8לדבר על מי יציל את  אז בדיוק אני רוצה אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 9המציל. כי גם אנחנו מי יציל את המציל זה, גם אנחנו היינו במצב 

 10לא פשוט כי חלק מהעובדות היו בבידוד, אחת הייתה מאומתת 

 11והכניסה את כולנו לבידוד, באמת מצבים לא פשוטים בכלל והיינו 

 12 צריכים..

 13 עם.. .. לא נגענו בכלום. כל הזמן היינו מר איציק עזר, ח. וועדה:

 14עם הכפפות. כן. ומה שבעצם ראינו זה שיש  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 15לנו כמה שינויים מרכזיים, אחד הוא בעצם שהבית הפך להיות 

 16המוקד, הפך להיות המרכז והבית שלנו זה המבצר היה אסור 

 17מ' ובאמת יש לזה הרבה משמעויות במיוחד אצלנו  500לצאת רק 

 18איזה סיר לחץ זה יכול להיות, גם עם  ברווחה ואנחנו יודעים

 19משפחות רווחה שהכל שם פריך ושביר גם המשפחות שעד עכשיו 

 20תפקדו בצורה טובה אבל נכנסו למצב של סיר לחץ. הכח ירד 

 21לשטח אני דיברתי על זה שבעצם אנחנו הבנו שאם אין אני לי מי 

 22לי, כאילו אנחנו פה המועצה שאנחנו צריכים לגזור את 

 23ולקבל הרבה פעמים החלטה לפני שמחליטים עבורנו המשמעויות 

 24במטה בממשלה. כל הנושא של המעבר לתקשורת מרחוק אז 
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 1באמת זה לא היה פשוט בכלל, לא לילדים ולא לנו, היינו צריכים 

 2לעשות וועדות בזומים, בגלל שהיה חשוב לי שאנשים יראו אותנו 

 3לא לדבר  וידברו איתנו אז אנחנו פשוט עברנו לעבוד לא בטלפון,

 4עם אנשים בטלפון, היה לי חשוב לעבוד בזום עם משפחות שיכלו 

 5, אנחנו גם את זה לדבר איתנו וקשישים שיכלו לדבר איתנו בזום

 6עשינו כי היה חשוב באמת לראות איך אנחנו עוברים למוד הזה 

 7שלעזור לאנשים ולעזור מרחוק זה לא פשוט, זה לנהל שיחה 

 8לגמרי, אני בטוחה שכולכם ולנהל זה בזום, זה עולם אחר 

 9התנסיתם ואתם יודעים כמה זה לא פשוט והכי חשוב היה חשוב 

 10מהיר מותאם וגמיש כי הבנו שמה שנכון להיום  לנו לתת מענה

 11מחר יכול להיות שנקום בבוקר והוא יהיה שונה לגמרי ושאנחנו 

 12צריכים לבוא עם ראש פתוח ולהגיב.. כל הזמן לסיטואציה, כי אם 

 13שוט לא נהיה רלוונטיים. התושבים יסתכלו עלינו לא אנחנו פ

 14ואנחנו, לא יהיה לנו מה לתת להם ופשוט אנחנו לא נהיה 

 15אז רלוונטיים והם ילכו לחפש את הפתרונות במקומות אחרים. 

 16מה, מה הצרכים שעלו מהשטח, היה הרבה לחץ נפשי וחרדה. עד 

 17היום דרך אגב אנחנו נתקלים בזה בשיחות, אנחנו ממשיכים 

 18התקשר לחולים ולקשישים שהם בודדים ולמרות שעכשיו יש ל

 19ופחות חרדה אבל עדיין אנחנו נתקלים בזה, נתקלנו פחות לחץ 

 20בנתק ובבדידות, הרבה תסכול ושיעמום גם אצל הילדים גם אצל 

 21המבוגרים וראינו אצל הרבה משפחות ירידה בתפקוד האישי 

 22אנשים  והמשפחתי ראינו, פתאום צצו הרבה בעיות בזוגיות,

 23שתפקדו פתאום מאוד מאוד קשה להם ונכנסו לאיזשהו סוג של 

 24דיכאון, ממש, ראינו אנשים שהתיאבון שלהם נפגע, השינה נפגעה 
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 1ממש היינו צריכים לאבחן באמת כל מיני סימנים כדי להפנות 

 2אותם לאיש מקצוע לרופא או לפסיכיאטר כדי לקבל עזרה ומה 

 3מת לנסות לזהות את שאנחנו יכולים לטפל טיפלנו אבל בא

 4הקשיים כדי באמת לתת מענה שהקשיים לא ילכו ויתפתחו. 

 5בתחום הבריאותי ראינו שהרבה אנשים פשוט לא יכלו לצאת, היו 

 6הרבה משפחות מבודדות וקשישים בבית. לא יכלו לקבל תרופות 

 7שלהם. לא ידעו מי נגד מי, מה צריך לעשות, להיכנס לבידוד לא 

 8חולה בבית מה הוא, מה צריך לעשות להיכנס לבידוד, אם יש 

 9איתו איך מפנים אשפה, באמת הרבה שאלות שאנשים עד אז לא, 

 10רכישת מזון, אז אנחנו משפחות לא התמודדו איתן וכל הנושא של 

 11של חולים אנחנו ממש סיפקנו אוכל, אנחנו, משפחות שראינו שיש 

 12 , עשינו ממש,להם קושי לקנות אוכל ולשנע אותם אליהם הביתה

 13 לא לכולם. ר דוד יפרח, ר. המועצה:מ

 14 לא לכולם. אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 15 לא לכולם. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 16לא לכולם, אנחנו ממש עזרנו למשפחות  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 17 ואנחנו עשינו להם משלוחים,

 18 ..גם מחר בטוח שיקרה. מר איציק עזר, ח. וועדה:

 19כן. נתנו להם ממש וואוצ'רים לסופר  רץ, מ. אגף הרווחה:אורנית פ 'גב

 20הזמינו מה שהם צריכים כי באמת זה היה לא ואנשים התקשרו ו

 21 פשוט,

 22 גם בגל הנוכחי או רק בגלים הקודמים? מר אזימוב שמוליק, ח. וועדה:

 23 בגליםה קודמים. מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 24 בגל הנוכחי, אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב
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 1 בגל הנוכחי אולי, מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 2 כן. אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 3 שתי משפחות.  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 4הרבה פחות ממה שהיום, אנשים היום  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 5 בפחות מצוקה.

 6 כבר לא תלויים.. יש מקרים... מר חיים רייכמן:

 7נתנו מענים גם פרטניים וגם לקהילה, אנחנו  הרווחה: אורנית פרץ, מ. אגף 'גב

 8פתחנו קו חם לאנשים להתקשר בכל שעה ונתנו, כל מי שהתקשר 

 9קיבל מענה. התקשרנו כל יום לחולים ולמבודדים, רק אם מישהו 

 10פה היה לו חולה בבית אבל, אולי אתם זוכרים את הטלפונים 

 11 שאנחנו,

 12 זמן.זה היה מ מר אזימוב שמוליק, ח. וועדה:

 13עשינו, לא, אנחנו עדיין עושים גם עכשיו  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 14אנחנו עושים. היה לנו פעילים קהילתיים בישובים שהיו בקשר עם 

 15האוכלוסיה הוותיקה עם המבוגרים ואנחנו העובדים אצלהם 

 16במחלקה דיברו עם אלה שבאמת היו במצב לא טוב. היה לנו 

 17עם פקע"ר שבעצם היה לנו את אנשי חיל, שיחד  -תכנית

 18הפונקציה בתוך הקהילה, בתוך הקהילות שכל הזמן בדק והיה 

 19בקשר עם המשפחות של החולים, אנחנו נתנו אמרתי, שוברים סלי 

 20מזון, אנחנו נתנו הרבה ערכות של הפגת בדידות בעיקר לקשישים 

 21אבל גם לילדים, ילדים בסיכון, נתנו טאבלטים, נתנו מחשבים 

 22ייסנו הרבה ארגונים ועמותות שיסייעו לנו לתת את ניידים, ג

 23העזרה כי לא יכלו לבד לעשות את זה, נתנו ארוחות חמות כמו 

 24שאמרתי, עשינו הרבה. אני חושבת אם, מאות של פעילויות 
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 1לקשישים ולילדים. כשיכולנו אז עשינו את זה פרונטאלית בחוץ 

 2מאוד  ולנו היה מאודעם, בהתאם לכל ההנחיות, הרבה הסברה. 

 3חשוב שלא אנחנו עושים את זה, שמי שיעשה את זה זה אנשים 

 4מתוך הקהילה שבאמת המבוגרים והילדים וכולם ירגישו שהם 

 5פעילים. לא רצינו שאנשים יהיו פאסיביים וכאילו יחכו שיעשו 

 6להם אלא שבאמת נגיד הנוער יעשה למען הוותיקים שבאמת 

 7יחשבו על כולם,  תהיה ערבות הדדית שתהיה סולידריות, שכולם

 8שזה לא יבוא כאילו מאיתנו שנגיד בסוף שבוע, בשבת אז 

 9הצעירים יתנו למבוגרים חלות, עוגה נתנו, כולם התנדבו ובאמת 

 10היה מאוד מאוד חשוב לנו להעיר את הקהילה כדי באמת 

 11שאנשים ירגישו שיש מישהו שחושב עליהם. שיש מישהו שנמצא 

 12ון הזה שלמרות המצב איתם שיש מישהו, שירגישו את הביטח

 13ולמרות החרדה ואי הוודאות, שיהיה להם את העוגן הזה של 

 14הקהילה ושל הקהילתיות שיש מישהו שחושב עליהם ונמצא שם 

 15בשבילם ועבורם. לי נראה שזה הזדמנות טובה, כל, כאילו גם מה 

 16שהשיח הזה שלי איתכם וכל התקופה הזאת של הקורונה למרות 

 17יתי בשמחה מוותרת עליה אבל אני שיש לה הרבה חסרונות והי

 18חושבת שמה שהרבה, אני הבנתי והאגף הבין וכולנו מבינים שיש 

 19ערך מאוד מאוד גדול לנושא של הקהילתיות ושל ההתנדבות. 

 20 שכמה חשוב שאנשים ירגישו שהם חלק ממשהו שהוא,

 21שהוא גדול יותר שתהיה איזשהי שפה  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 22ותהיה באמת העלאה של מודעות של האנשים שלא באמת אחידה 

 23כל אחד יסתכל על המשבצת שלו ומה לי יש וכמה אני עושה טוב 

 24לעצמי, אלא איך אני מסתכל מסביבי ורואה מי גר סביבי ומה 



 "שדות דן" מועצה אזורית 

 1.9.21ועדת מליאה מיום 

 

29 

 1הוא צריך וזה סוג של ערבות הדדית כי אני סתם חושבת על עצמי 

 2יתי ואני שאני גרה, שכאילו כביכול לא חסר לי כלום הכל בסדר א

 3נחשבת גם למשפחה נורמאלית רגילה ואם הייתי בסיטואציה 

 4שהייתי חולה או שהייתי מבודדת, אני לא יודעת מה הייתי עושה. 

 5כאילו באמת זה תחושה של חוסר אונים ותמיד ניסיתי לדמיין 

 6את עצמי שם וזה פשוט מפחיד. זה פשוט הרגשה של חוסר 

 7גישים חזקים ממני אז שליטה. ואני חושבת על אנשים שפחות מר

 8עוד אם אני מרגישה ככה אז מה מרגיש בן אדם שגם ככה יש לו 

 9קשיים כלכליים רפואיים לא יודעת מה, זה פשוט הרגשה נוראית  

 10ואני, והפלוס שלנו פה במועצה, עם זה אני אסיים זה שאנחנו, 

 11אתם חיים בישובים קטנים. בישובים שהכי קל לעשות את 

 12מת קל לארגן אותה ואנשים באמת הקהילתיות הזאת, שבא

 13אוהבים אחד את השני ויש להם עולם ערכים באמת ש.. שמתלבש 

 14על זה מצוין, אז רק צריך באמת לבסס את זה, לבסס את הערכים 

 15האלה ולראות איך יש מקומות שיש יותר ויש מקומות שיש פחות 

 16אבל צריך לראות איך עושים את זה בצורה באמת מבוססת 

 17פתח היות שם עם כל, בכל ישוב וישוב כדי לעזור לואנחנו נשמח ל

 18 את זה ולעשות את זה בצורה טובה ומועילה.

 19 תודה רבה. מר אזימוב שמוליק, ח. וועדה:

 20 חיזקו ואימצו... רוח גדול באמת.. מר יוסף תהילה, ח. וועדה:

 21 איזה, מר איציק עזר, ח. וועדה:

 22 ...בצפריה, מר יוסף תהילה, ח. וועדה:

 23 הרגשת...? פרץ, מ. אגף הרווחה:אורנית  'גב

 24 כן. מר יוסף תהילה, ח. וועדה:
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 1איזה שני דברים היית משפרת? ככה, קופצים לך  מר איציק עזר, ח. וועדה:

 2 לראש?

 3אם אפשר בפעם הבאה שלקחת יחידה ש... שיהיו כאן  מר בנימין ליפשיץ:

 4 באזור.. 

 5 שיהיו אצלנו ולא בחוץ. אם אפשר. מר יובל שטרית:

 6בשאלות תהיה, תשמע אתה שואל את השאלה  יפרח, ר. המועצה:מר דוד 

 7 הזאתי אם אתה רציני ואני אומר לך..

 8 לא, מנסה לראות, מר בנימין ליפשיץ:

 9אני אומר לכם, אני באמת עונה על זה ואני שלם  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 10עם מה שאני אומר ואני מאמין במה שאני אומר. אני חושב ש... 

 11, אני חושב שהאגף תיפקד ומתפקד ברמה הגבוהה מדבר על האגף

 12 24/7הכיל את העשיה שלהם על רצף ביותר שלא ניתן להבין ול

 13וגם שהצוות היה חלק גדול ממנו בבידוד, החלק חלה אבל העשיה 

 14נעשתה לא רק בקורונה אלא גם הרצף לא נפגע ועשינו את הכל 

 15חושב ברמה הגבוהה ביותר, נתנו את השירות הטוב ביותר ואני 

 16שהתושבים יכולים להעיד על זה שגם במצב שאנחנו מדברים, 

 17בטחוני על בסיס יום יומי שגם אני לקחתי חלק מזה. אתה פשוט, 

 18אתה יודע שנותנים את ה... ראש מועצה או אורנית, לא משנה 

 19, הם פשוט לא מאמינים. רגע, מי.. המועצה וכן דואגים לאותו זה

 20, באמת שואלים עלינו זה אמיתי? הם שואלים שאלות. אתה

 21 -באמת מתעניינים בנו? כן. והגענו למצב שנגענו בכל, כמעט, לא ב

 22 כמעט בכל משפחה. כי החולים גם החולים היו.. משפחות,

 23אני רוצה להגיד שהאמת שהאגף כל השנה עושה הרבה  מר אזימוב שמוליק,:

 24 נפלא.
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 1 ליים,רק ב.. בנוסף לזה כל השנה זה ב.. סוציא מר אזימוב שמוליק,:

 2אז לכן אני... כן,  אז זה בדיוק.. מה שאמר  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 3שמוליק, לא חיכינו, האגף הזה לא חיכה לקורונה וב... באמת 

 4.. ועושה את הטוב...אני חושב שכל זה.. היא דיברה פה אגף

 5בעשרים דקות, עשייה של שנים, יש פה עשייה של ימים ולילות 

 6ה הזו זה הגברת הזו שבאמת היא ומי שמוביל את כל העשיי

 7מצטנעת אבל היא מעולה. באמת כל מחמאה שניתן לה,..  במאה 

 8אחוז. ואני אומר לך אורנית, את יודעת כמה אני מעריך, אני 

 9עכשיו מדבר בשמו של כל חברי המועצה, כמה אנחנו מעריכים 

 10כמה אנחנו מכבדים את היכולות שלך את העשייה שלך ולא סתם 

 11 עובדים והמחוז, זה אומר הכל. תודה על כל העשייה.אנחנו כאגף 

 12 רואים שאני מסמיקה.. אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 13.. שאת עושה.. המועצה האזורית של שדות דן,  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 14 הרבה בריאות.

 15 אמן אמן.  אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 16 מה שאת.תישארי מי שאת ו מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 17 אנחנו, אורנית פרץ, מ. אגף הרווחה: 'גב

 18 ... חברים, 120עד  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 19רק דוגמא אחת למה שדוד אומר, זה לצורך העניין את  מר שאול צבעוני:

 20היכולת פתרונות שלנו לקבלת ההחלטות. ז"א אם מישהו מתקשר 

 21לאורנית בתשע בערב שמגיע משאית עם ציוד, קודם כל היא 

 22אומרת כן ואז מרימה טלפונים אלי ואני מרים טלפון פעם לימין 

 23.. מארגנים הציוד פה, פעם לשמוליק פעם לו פעם לו, מתגייסים

 24מחלקים אותו, מה ואם מישהו שצריך לחילוץ מפה ו.. המערכת 
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 1גם לומר תוך כדי.. אתה, כמו באמת, אני גם אגיד משהו, 

 2דע מה זה קורונה? אף שאומרים.. באת מלא, אתה לא יודע.. מי יו

 3, כל אחד לא יודע. ראינו כל הזמן כל הזמן, והחיבור כל הזמן

 4 האנשים ו.. ולעשות ברמה של מציאת פתרונות מיידיים תוך,

 5 יפה. מר איציק עזר, ח. וועדה:

 6 קצבי זמנים  ש.. מר שאול צבעוני:

 7יפה מאוד. מי המ"מ שלה אם היא מושבתת  מר איציק עזר, ח. וועדה:

 8 פתאום?

 9. .בריאות. גם מהבית 120היא לא מושבתת, עד  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 10 . אוקי.24/7היא פעילה 

 11 

 12 . שאילתא7

 13אז אנחנו נמשיך לסדר היום, חברי המועצה.. יובל  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 14 שטרית הגיש שאילתא,

 15 מה זה? מר איציק עזר, ח. וועדה:

 16 לדעת כמה תלמידי חוץ לומדיםמבקשת השאילתא  מר דוד יפרח, ר. המועצה:

 17תלמידים לפי בתי הספר בשטחי המועצה, מה התפלגות ה

 18הנ"ל משלמים אגרת חוץ עבור כל תלמיד ומה כמה והישובים, 

 19. אז לשאילתא הזו בשלוש שנים האחרונות הסכום שהתקבל

 20נתייחס במליאה הבאה. אוקי, אנחנו נסיים את זה בהרמת כוסית 

 21 שנה טובה. כולנוונאחל ל

 22 

 23 -הישיבה נעולה  -


