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 1.4.2020החמ"ל  ליום ותכנית  דכוניםע

 )משימות לביצוע(

 נושא 
 

 עדכונים מי עדכן

 תמונת מצב ארצית 2

והערכת תמונת מצב 

 מקומית

 :1.4.2020עיקרי ההנחיות החדשות  קייס

 לילד/קשיש₪  500 –בהתאם להצהרת משרד אוצר וראש הממשלה, יינתן מענק לזקנים וגם לילדים )עד הילד הרביעי( 

 נשלחה לקבוצה אגרת מסרים חשובים לראש הרשות להעביר לתושבים

 ערב פסח. החג הזה יהיה בריחוק בין חברי אותה משפחה. זה יהיה חג קשה ומוזרלגבי הסגר: ייכנס לקראת 

 תקנת הסגר בין היישובים החלה היום.

לגבי משמרות הזהב: ביפיע קיים פערים בכמה היבטים: חנויות פתוחים, סגירה לבעל עסק. מבחינת מערך ההסברה 

מקצועית. חשוב להסביר בהקשר זה, שלפעמים הרשות והתנהלות הרשות, בגדול העניינים מתנהלים בצורה מובנית ו

 עסקים למשל. מספרבחינת ממתפקדת והתושבים לא ושה קצת דומה למה שקורה ביפיע 

 לכל קשיש לקראת סוף השבוע. 5מנה חמה: היום יחולקו מנה חמה * מיזם 

לכל קשיש והיום  2מנות חמות *  64לגבי מיזם משרד הרווחה לארוחות חמות אנחנו ביום העשירי ביפיע. ביום ג' חולקו 

 לקשיש. 5מנות חמות *  64יחולקו 

 מידע והסברה 4

 לציבור

 עדכונים:  ועובורקייס 

 עדיכן שרמת ההסברה והמידע לציבור ביפיע מהטובות בארץ. קייס
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 ביישוב.חשוב להמשיך במסרים לעומק לתושבים ולעשות סרטונים כמה שאפשר עם אנשי מפתח וגורמים פעילים 

לציבור שהכינו יחד היא ופאדי ומהשבוע הבא נעלה תכנית  הסברה ומידעהסבריה שוב על תכנית ההסברה  עובור

 עדכונים מיוחדת לתושבים.

 ועדכנה את חאלד.  22:00 – 16:00: עובור הזכירה שעובד מהמתנ"ס יתגייס למוקד בין השעות מוקד החירום

 תכנית ההסברה החדשה תצא לתושבים בהקדם האפשרי. .1החלטה/ משימה להמשך: 

מערכת הרווחה:  5

 אוכלוסיות נזקקות 

, , סאמרקייס

 מחמוד ועובור

 עדכונים:

 לכל קשיש לקראת סוף השבוע. 5היום יחולקו מנה חמה *  מיזם מנה חמה:

לכל קשיש והיום  2מנות חמות *  64לגבי מיזם משרד הרווחה לארוחות חמות אנחנו ביום העשירי ביפיע. ביום ג' חולקו 

 לקשיש  5מנות חמות *  64יחולקו 

ארוחות  20 -עובד בצורה מסודרת ומובנית.  חשוב לציין, שגם במרכז היום לקשיש מכינים כ : הצוותצוות הרווחה

 זה, מחלקים גם פמברז למי שצריך. לחלוקה לקשישים. לצד

הדגיש בפני החמ"ל שמערכת הרווחה ביישוב עובדת בסודיות מלאה מול התושבים, והרבה דברים קשה לשתף גם  סאמר

בחמ"ל ולכן הרבה פעמים קשה למדוד ולהעריך את העשייה של צוות העו"סים שעושה כל מאמץ בלי לעשות "רעש". הוא 

מן של העו"סיות מהידבקות בזמן חלוקת המזון והוא ציין שגם עובדים מצוות המתנ"ס גם העלה את החשש שלו לשלו

 עוזרים בחלוקה.

 .עובדים קשה על הרחבת מספר הזכאים לסל המזון

הדגיש שקיים נתון מדאיג בכפר בימים האחרונים; יותר ויותר משפחות  סאמרמעבר לסלי המזון,  נתונים מדאיגים:

 נכנסות למעגל המצוקה בשל העלייה התלולה במספר המובטלים. לצד עלייה בדיווחי מקרי האלימות במשפחה.
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ות הדגישו את הצורך במיפוי הבעיות ולא לחשוף את פרטי הפונים או האוכלוסייה בסיכון, על מנת לעש מחמוד ועובור

 סנכרון בין המחלקות ולאגם את המשאבים הטובים ביותר לטובת משפחות אלה. 

כל הנוכחים הדגישו שהקושי הגדול טרם התחיל, לקראת אמצע וסוף אפריל נהה עדים לקשיים הרבה יותר ממה שאנחנו 

 רואים עד היום.

 ים ההולמים לאותם צרכים. דורגאם הדגיש הצורך בשיתוף בצרכים העולים מהשטח כי התפקיד שלו לאגם המענ

עובור ציינה שמגיעים לכל המחלקות קולות קוראים רבים, כך שקיים צורך להודיע על כולם לדורגאם כדי שהוא ייתן 

 לנו תמונה מקיפה למשאבים העשויים להגיע ליישוב ולהתאים אותם לצרכים העולים מהשטח.

  :החלטה/משימה להמשך

 המחלקות השונות, לעשות מיפוי לבעיות וסנכרון בין

 לרכז את הקולות הקוראים אצל דורגאם ליעילות העבודה בין המחלקות.

עמותות וארגוני  6

 סיוע/תרומות

 עדכונים: ועובור וליד

טרם חולקו ולא יודעים כמה נצטרך  2000עמותות חילקו בינתיים.   3חבילות מזון,  500 -עד היום חולקו ביישוב כ: סאמר

 בהמשך. 

הוא הדגיש שחשוב להזמין העמותות על מנת לבנות : הדגשת המסר של איסוף מוצרים ולא חלוקתם בשלב הנוכחי. וליד 

 בהתאם לצרכים ולמספר הנפשות במשפחות. תכנית מסודרת לחלוקת סלי המזון

ם הקרובים. עדכנה שעניין צורכי הנשים יתואם וירוכז מול ארגוני הנשים. תתקיים איתם ישיבה מרחוק ביומיי: עובור

בנוסף, המתנ"ס יפרסם בערב את מספר החשבון שלו לאיסוף תרומות מהתושבים לשלב הב שבו הצרכים של התושבים 

 יהיו יותר חריפים.

  לפרסם מס' חשבון של המתנ"ס לאיסוף תרומות לשלב הבא. .3החלטה/משימה להמשך: 
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  חלוקת הסלים וצורך באיסוף נוסף. –לארגן ישיבה נוספת לעמותות וארגוני סיוע להדריך אותם לשלב הבא  .4

 איסוף צורכי הנשים ואופן מתן העמנה להם. .5

ציוד  – לוגיסטיקה 7

 מיגון

 .צורך בציוד מיגון נוסף למתנדבים עדכונים: ועלי חאלד

 פלילית. צורך במדי חום לרשות, כי זה נחשב בגדר עבירה

 לעקוב אחר הזמנת מדי החום לרשות שכבר הוזמנה.  :משימה להמשך/החלטה

 מערכת החינוך: 8

כולל קבוצת הילדים 

 צרכים מיוחדים(עם 

  עדכונים: האיל 

 הציג את תמונת מצב כללית לגבי אוכלוסייה זו, ושהפרטים נדון בהם ביום שבת עם היאקל. :מחמוד

 המשאב המקצועי ברווחה ובחינוך, כולל שפ"ח והיועצים לטובת אוכלוסייה זו והוריהם.: הדגישה חשיבות איגום עובור

 פרס את הקשיים של מערכת הלימוד מרחוק: מחמוד

מחשב חסר  570אין מספיק מחשבים לכולם. גם המחשבים שהגשנו עבורם טרם נתקבלו. הצורך ביפיע היום  -

 מהתלמידים אין להם מחשבים(. 12%)

וההתקשרות עם התלמידים מרחוק  יחסית טוב אך גם כן בעייתי בשל המחסור במחשבים בבתים. אחוז הקשר  -

 לפעמים יותר מילד אחד שזקוק למחשב באותו רגע וזה מעלה רף המתחים במשפחה.

גם מורות שהן בעצמן אימהות סובלות ממתח נפשי גבוה, כי מצד אחד הם חייבות ללמד ומצד שני, הן נתבקשות  -

 ור לילדיהם בבית.ללמד ולעז

 החומרים הנדרשים לבגרויות מאד מצומצמים וזה אומר להוציא תלמידים יותר "בורים" לעולם בשנה זו.  -

: התייחס לעניין מחשב לכל ילד שצריכים להקשות בקריטריונים לקבלת המחשבים כי יש ילדים שנרשמו והמנהלים האיל

 רשמו אותם והם "לא זקוקים" לתמיכה זו. 

 להחליט אם המחשב מגיע לתמיד לפי צורך לימודי או מצב סוציואקונומי.חשוב 
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: העלה את הצורך בסיום תהליך פתיחת "שמרטפיות" לילדי עובדים חיוניים, בעיקר רופאים ואחיות. הטופס  חאלד

 נשלח למחלקת חינוך.

 מטפל בעניין.ך פתיחת שמרטפית לילדי עובדים חיוניים. מחמוד ליסיום תה :החלטה/משימה להמשך

 עדכונים:  עובור מתנדבים 9

 .1221הסבירה על מערכת הפעלת המתנדבים דרך אפליקציית  עובור

 מתנדבים נוספים. 60עדיין מחכים לאישורם של עוד כ  מתנדבים לאפליקציה הארצית. 65הסתיים תהליך אישורם של 

 לבדוק כשרותם )אין עבר פלילי(.רשימת המתנדבים שנקלטו באפליקציה על מנת את שלחה לקייס  עובור

 ביקש לסיים תהליך הדרכת המתנדבים על מנת שיתחילו לפעול מהר ככל האפשר. וליד:

 .24/7: התייחס לאפשרות לגייס עוד מתנדבים ליישוב דורגאם

 .ביקש רשימת השמות על מנת לוודא שאין עבר פלילי לאף מתנדב קייס

 לקבל תשובה בהקדם לגבי כשרותם של . 2  .1221מספר התמיכה הארצי  לפרסם היום את .1החלטה/משימה להמשך: 

 להדריך המתנדבים לגבי אופן עבודתם בשלב זה.. 3 ברשימות המתנדבים.השמות 

11  

 תודות           

 

 מאהר

החמ"ל המצומצם והתעקש להודות בשם ולנוכחים בישיבת מאהר ניצל את המעמד להודות לכל חברי החמ"ל בייחוד 

 :מהנוכחים בישיבה לכל אחד

למר מחמוד ולכל מחלקת חינוך: על המאמץ לארגן מערכת הלמידה מרחוק ולעמוד לרשותם של בתי הספר  -

 בעניין, ועל מיפוי הצרכים שעושים לאוכלוסיית התלמידים עם צרכים מיוחדים.

מעורב בהם כרגע בהיותו מס' לוליד: על התגייסותו באופן התנדבותי טוטאלי למען היישוב בכל התחומים שהוא  -

 של מאהר באירוע זה. 2
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להאיל ולכל ועד ההורים: על ההתגייסות המלאה בחמ"ל ויצירת קשר שוטף עם ההורים על מנת לעדכן אותם  -

 ולשתף אותם בכל המתרחש אודות הילדים שלהם במערכת החינוך.

האירוע לפי הנתבקש על פי ההנחיות מחלקת ביטחון ומחלקת תברואה: על האחריות בהתנהלות  –לחאלד ולעלי  -

 של כל המשרדים.

 : על העבודה הנאמנה טהקשה מול האוכלוסיות הנזקקות ומול כל תושבי יפיע.לסאמר ולכל מחלקת הרווחה -

 .נציג פקע"ר: על ההתגייסות האיתנה והשוטפת לצד המועצה במשבר הקורונה –לקייס  -

התגייסותה עוד לפני תחילת האירוע לייעץ לרשות בעניין מתוקף לעובור ולצוות המתנ"ס: לעובור באופן אישי על  -

הידע והנסיון הקודם שיש לה בתחום "יועצת הרשות לקורונה" ולכל צוות המתנ"ס על התגייסותו בתחום הקשר 

 עם הקהילה כדי להקל את הקשיים של האירוע.

 השורות לטובת המלחמה בנגיף הקורונה. מאהר סיכם שכולנו אחראים לתושבים שלנו וכולנו אמורים לאחד את \בסוף

 

 

 : עובור וריכזה רשמה


