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 (11ישיבה מס' )

 גרעין מצומצם – חדר מצב קורונה -ישיבת חמ"ל יישובי 

25.3.2020 

 השתתפו:

 מהרשות:

 הנהלה:

 המפקד קייס מזאריב –יקל"ר יישובי ה מפקד

 רלמאה 2מס'  –וליד גזאלין  –חבר מועצה 

 מנהלי מחלקות:

 סאמר קנאנה –מחלקת רווחה 

 עלי ח'טיב –מחלקת תברואה 

 חאלד חג'אג'רה  –מחלקת ביטחון 

 מחוץ לרשות:

 האיל חלילייה  –נציג ועדי הורים 

 ריזק-עובור טאהא –מרכז קהילתי יפיע 

 סיכום:

 נתן מספר עדכונים והנחיות מפקד היקל"ר יישובי: - קייס

צמצום מספר המשתתפים בחמ"ל והתמקדת בתחומים הכי חיוניים: מידע לציבור, רווחה,  -

 ובריאות.תברואה 

. כל המפר את הסגר ייחשב כעובר על יוכרז גל סגר "כמעט מוחלט" 20:00מהיום בשעה  -

 החוק "עבירה פלילית".

 ניתן לתרגם לערבית ולהפיץ. –דף הנחיות והגבלות חדש נשלח לקבוצת החמ"ל  -

 היום כל התקנות הן בגדר פקודה ולא המלצה. -

 להעניק להם כרטיסי מעבר.צריך להכין רשימות לאנשים חיוניים שנרצה  -
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 מתכוננים למלא הסד"ק של הרשות: מחסן לוגיסטי שמיועד לשני תחומים: -

 אמצעי מיגון, כולל חומרי הדברה .1

 מזון: בשיתוף פעולה עם העמותות. המזון יכלול .2

 סל מזון בסיסי 

 מנות חמות 

 המזון יחולק בתיאום מלא עם הרווחה וראש הרשות ובהתאם לצורך.

 שהתקיימה עם לגבי הישיבה הראשונהנתן מספר עדכונים  למאהר: 2צה ומס' חבר מוע –וליד 

 :אתמול בערב העמותות וארגוני הסיוע ביישוב

 שובית שהתקיימהימסגדים, כניסיות, והיוזמה הי 4שישתתפו בישיבה: הציג את המסגרות  -

 תחת הכותרת "ידי ביד" וארגוני נשים פעילות.

 הארגונים:ההסכמות המרכזיות עם הציג  -

לצאת בהודעה משותפת לציבור המדגישה עניין השותפות לגורל והצורך להראות  .1

 לציבור שליטת האחראים במגזר הראשון והמגזר השלישי באירוע.

 לסנכרן רשימות הנזקקים כדי למנוע כפילויות במתן עזרה לאותה משפחה. .2

להשתמש במרכז הקהילתי כזרוע ביצוע קהילתית של הרשות ושניתן דרכה לאסוף  .3

 תרומות ולעבוד בשקיפות מלאה מול השותפים לעניין. 

להסכים על תוכן אחד לחבילת המזון עם האפשרות לשינויים בכמויות על פי מס' חברי  .4

 המשפחה הנזקקים.

 להקים קבוצת ואטסאפ משותפת להמשך עדכונים .5

 דבים ולרשום אותם באפליקציה הארצית של החברה למתנ"סיםלגייס מתנ .6

 לא לחלק מצרכים לתושבים בשלב זה .7

 להחליט על נקודות איסוף/חלוקת תמיכות בכל היישוב, ומי אחראי על כל נקודה כזו. .8
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 הדגיש מספר נקודות: מנהל מחלקת הרווחה: –סאמר 

 על ידי הרווחה ובסודיות מלאה. כל העזרות החומריות שייאספו יחולקו -

 חובה להעביר המתנדבים סלקציה מסוימת ואז יקבלו תגי מעבר של הרשות והפקע"ר. -

חשוב לפעול מול המוסד לביטוח לאומי להקים עמדה ביפיע. חשוב לתאם ישיבה עם מנהל  -

 המוסד בשיתוף קייס וראש הרשות. 

ביניים כיום מתוך חשש שייפלו התריע מפני הבהלה שמפיצים האנשים הרגילים ומעמד ה -

 אל תוך המחסור והעוני בהמשך.

 הדגיש שיש חשיבות עליונה לעבוד מול האוכלוסייה הרגילה. -

המליץ לא לחלק חבילות המזון בשלב זה. נזדקק אליהם הרבה יותר בשלב המאוחר יותר   -

 )עוד שבועיים( כאשר שרבים ייפלו אל תוך הנזקקות ולא רק העניים.

: הבהיר שצמצום צוות החמ"ל מבורך והוא נעעשה מטעמי יעילות יג ועד ההוריםנצ  -האיל 

 ולא נוחות. לכן, הוא מציע:

לקחת תחומי ההתערבות שלנו כיום ולחלק המשימות באופן ברור כדי שנוכל לכסות את  -

לדוג': נושא מחשב לכל ילד, צריכים לערב מחלקת החינוך  כל המוטל עלינו בשלב זה.

ללחוץ על הגורמים האחראים כדי שיוכלו להשיג מחשבים אלה ליפיע.  וללחוץ עליהם

 בינתיים חברה בועד ההורים עובדת על זה.

 לערב מנהל כ"א  –ענייני ביטוח לאומי  -

 התייחסה למספר היבטים חיוניים: לדובר 2ומס'  ימהלת המרכז הקהילת  -עובור 

 ת.להמשיך בשיטת ההרגעה ולא להיסחף גם כאשר השטח מזמן זא ובהח מידע לציבור: -

לא הסכימה עם הטיעון שהרוב שאינו תחת הגדרת "נזקק" מופקר בשלב הנוכחי. נהפוך  -

הוא, לדעתה רוב המידע והודעות לציבור מופנות אליו, לצד מקור מידע ותמיכה חברתית, 

פועל בימים אלה על פיתוח  נפשית וקהילתית נמצא באתר המרכז הקהילתי שהצוות שלו

 פלטפורמה ענקית לאיגום והנגשת אלפי הפעלות וסרטונים במקום אחד.
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 שלושתהדגישה שמוטלת על כל השותפים והגופים הפעילים באירוע זה להפיץ ולשווק  -

)שניים ראשונים באתר  פורטלים חשובים שהמרכז הקהילתי עובד עליהם קשה בימים אלה

 : של המרכז והשלישי בדף הפייסבוק

פורטל הקורונה שיש בתוכו את כל המידע, ההודעות לציבור, הדרכות התמיכה הנפשית  .1

 והחברתית נמצאים בתוכו.

פורטל הפנאי והחוסן של המרכז הקהילתי שמאגם בתוכו אלפי חומרים חיוניים  .2

 לשימוש התושבים במגוון הגילאים, כולל אפליקציית הלמידה מרחוק.

ת אינטראקציה חיובית עם הציבור והעלאת המורל שלו דרך דף תכנית השבועית ליציר .3

: תחרויות טריוויה, ציור עם הכי הרבה לייקים, הפייסבוק של  המרכז הקהילתי

סדנאות און ליין עם מדריכי המרכז, הפעלות מוזיקה, שיח ודיון פתוח בנושאים 

 ם לאירוע.הרלוונטיי

המרכז במטרה להגיע לכמה שיותר חשוב לגייס תקציב לקידום פוסטים של המועצה ו -

 תושבים.

 ת לציבור:ההודעות  -

חשוב שהציבור ידע גם על שיתופי הפעולה שנרקמים בתוך הישיבות הקדחתניות  .1

ברשות כמו שיתופי הפעולה עם עמותות וארגוני הסיוע ועם המתנדבים. לגבי, גורמים 

אך כולם יבנו שמנסים לצאת מחוץ לתלם הראשי ולעשות דברים בעצמם, הכל מבורך 

שות המקומית האחראית בסוף על כלל התושבים רמנוס מלאחד כוחות עם ה ןשאי

 ביישוב.

  חשוב מאד שמאהר ייצא בסרטו הרגעה לרשות שבינתיים משום מה העניין לא קורה. .2

ארגוני הסיוע: התריעה מפני הסכנה באיסוף חומרים וחלוקתם ואפילו מקבלת כסף לגבי  -

קיים חשש מהפצת המחלה וקצב ההדבקות הקהילתיות בדרך זו. לכן, מזומן "פיזית" ביד. 

הציעה לחטא את כל המחסנים של הציוד והחומרים שנאספו עד כה ולא לחלק כלום בלי 

 לחטא אותו שוב לפני מסירה.
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 :החלטות

הודעות בציבור וחשוב להעלות קצב הוצאת ההודעות לציבור בהתאם לקצב  4להוציא  -

התפתחות האירוע: על הפגישה עם העמותות, על גיוס המתנדבים, על החזרת סטודנטים 

 מחו"ל )כמחווה מצד הרשות, ולא מתוך חובה ומתוך תפקידי החמ"ל(

תיאום ישיב או שיחת ועידה עם מנהל/ת הביטוח הלאומי בנצרת במטרה להנגיש השירות  -

 ישתתפו: מאהר, קייס וסאמר. –ליפיע 

 להכין רשימות עובדים שיקבלו תעודות מעבר -

מתנדבים צעירים ולכולם ניתן להנפיק תעודת מעבר לעת הצורך. חשוב  200 -לגייס כ -

 לרשום ולבטח אותם כמו שמחייב החוק.

 לתרגם את דף ההנחיות הסופי והמעודכן ליום זה לאוכלוסייה. -

 לעקוב אחר סל המזון לתושבים דרך לשכת הרווחה. -

 ריכוז המתנדבים תחת מטריית הרווחה. -

 ליישם את שבעת  ההסכמות עם העמותות והארגונים שצוינו לעיל בדבריו של וליד  -

הקהילתי לטובת התושבים:  להפיץ בכל ערוצי התקשורת את שני הפורטלים שהכין המרכז -

 פורטל הקורונה ופורטל הפנאי והחוסן הקהילתי.

 ראש הרשות חייב לצאת בסרטו הרגעה לתושבים בהקדם האפשרי -

 לא לחלק מצרכים לתושבים בשלב זה -

לגייס תקציב מינימאלי לקידום פוסטים של המועצה והמרכז במטרה להגיע לכמה שיותר  -

 תושבים.

 

 

 רשמה: עובור 


