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בס"ד

כ"א אדר תש"ף

עדכון קורונה – צוות צח"י כפר"ה

קהילה יקרה ערב טוב ,מקווים שאתם בטוב .אז בקשר ל"מצב":
אחר הצהרים התבשרנו בהנחיות מחמירות חדשות ,בנוסף להנחיות שפורסמו אמש על ידי
ראש הממשלה .גם הערב הבהיר ראש הממשלה ושאר הגורמים המקצועיים ,שמדינת ישראל
'לא יצאה לחופשה' אלא אנחנו בעיצומו של משבר רפואי חמור ומסוכן .תפקידנו לתרגם את
ההנחיות למציאות הקהילתית בה אנו חיים ,כמו גם לסייע לאלו שזקוקים ולעשות כל מאמץ
לשמור על חוסן קהילתי .ללא שיתוף פעולה והבנה מצד התושבים ,לא נצליח במשימה זו ואף
יתכן וכולנו נשלם את המחיר.
 .1נקודת המוצא היא שלא יוצאים מהבית .למעט חריגים למיניהם .בקובץ ההוראות של
משרד הבריאות יש פירוט ודגשים מהם איסורי היציאה ,ומוזכרות גם תקנות שיפורסמו
בנפרד (נכון לרגע כתיבת שורות אלו טרם פורסם).

 .2יישר כוח לכל היוזמות של המורים המבוגרים שיזמו שיעורים .התנדבות חשובה זו
הופסקה לאור ההוראות.
 .3מזכירים להרחיק ילדים ונוער מאנשים מבוגרים ובכלל לשמור מרחק פיזי של  2מ'.
 .4מבקשים להימנע מביקורים בכפר הן של ילדים והן של מבוגרים ,הן מהכפר והן מבחוץ.
 .5אנו ממליצים לכל אחד להתקשר כל יום לשכן או מכר נוסף מהקהילה ,סתם בשביל
לשמוע מה נשמע ולשמור על קשר .ישנם דרכים רבות ומגוונות לשמירה על קשר,
בשיחה רגילה בטלפון ,שיחות ווטסאפ שיחות וועידה עם ווידאו ובלי וכו' הזדמנות
נפלאה לחדש קשרים ולהשתכלל ביכולות הטכנולוגיות.
 .6לקראת שבת – עם כל הצער הכרוך בדבר מבקשים לא להזמין אורחים לשבת הן
מהסיבה שלא לחשוף את המבוגרים והמשפחות והן כדי לא להוסיף אנשים למניינים
הרבים .לצערנו ,המצב הרצוי ביותר הוא לסגור את הקהילה כלפי חוץ עד כמה שניתן.
 .7חברים המעוניינים בעזרה במילוי טפסים או בהבנת התנאים במקרה של פיטורין או
יציאה לחל"ת יכולים לפנות לתמר הרפז (עו"ס בביטוח לאומי ) .טלפון .052-8699418

בית הכנסת
 .8התפילות יימשכו רק בתנאי שנעמוד במגבלת ה 10-אנשים ובמרחק  2מ' .כבר ישנם
בתי כנסת ברחב י הארץ שנסגרו מסיבות שונות ,אם נקפיד על הנהלים נוכל להמשיך
בסידור הזה .נכון ליומיים האחרונים ,נראה שהציבור לא מקפיד על המגבלות ועל
שמירת המרחק בין האנשים .במידה והמצב לא יתוקן מחר נשקול ברצינות לסגור את
בתי הכנסת ,הנ"ל מתואם עם הרב שקדי .אין להביא לתפילות ילדים שאינם בני מצווה,
שכן אין דרך לעמוד במגבלת העשרה וגם לבוא עם ילדים.
הגבאים יפרסמו שינויים בשעות התפילה על מנת לאפשר לעמוד במגבלות ,באופן נוח
יותר.
שיעורי הדף היומי השונים לא יתקיימו עד חלוף המשבר .מצורף מכתב המרא דאתרא
הרב מאיר שקדי בנדון.
בידוד
 .9מזכירים לדווח על כניסה לבידוד.
 .10מצורף מכתב מארגון הרופאים הווטרינרים המסביר כיצד להתייחס לחיות מחמד של
אנשים הנמצאים בבידוד(.להתייחס באהדה(.):-
 .11דרושות משפחות מאמצות שיוכלו להיות בקשר עם נשות חיילי הקבע והביטחון ולסייע
להן בעת הצורך בתקופה לא פשוטה זו .המעוניינים ליטול חלק בפרויקט החשוב הזה,
מוזמנים לפנות אל אחד מחברי וועדת חיילים-איריס בר חי  050-6916150 , -יראון
הדר -054 2300253-

רות פריד  ,052-3742345 -רננה בוכניק 054-4918446 -

 .12מזכירים שמחר יתקיים שידור קהילתי בשעה  .10:45עם הרב שקדי.

יחד נצלח את המשבר
שימרו על קשר
צוות צח"י והוועד המקומי

