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 ZOOMישיבת    10. 21.2מיום 

 גיא זקר ,נוכחים: אליעזר לנדסמן ,רפי תדהר, שלומי לוי, אלון בלחסן
   , גיה רותםניסן כנפי , אבי אטיאס יעל יעקב, סלובודיאנסקי,איציק 

 אורח: קרלוס קנטרביץ, ליאורה ארבל, שגית קבילו
 עומר סובול : חסר

 

 נושא   המשך טיפול 
 שיחת הזום כונסה לאור העובדה שיש עליה בתחלואה

- לפי עדכוני מועצת לב השרון יש כרגע מעל ל מחוסנים:

 התחסנות. 65%

  ויחדמשכבה י"א ,  6חולים , אתמול הצטרפו  13 :חולים

 איתם קבוצה גדולה של מבודדים. 

 ננסה להגביר ולשכלל את ההסברה, כוול מיקוד במשפחות. 

הסברה ממוקדת, עד אחרון החניכים, שיחות זום,   בנוער:

 טלפון ופגישות אחד על אחד.

ועדת נוער תתכנס במטרה לדון ולחשוב על   •

 פתרונות ולאשר פעילות מתאימה למצב. 

יום   21, ובעוד היה בבית העם מוקד חיסון  4.2.21ב •

יהיה שוב., ביקשנו מהמועצה לקיים עוד ימי חיסון.  

 ממשרד הבריאותבשלב זה אין אישור 

 הועד צריך לעודד התחסנות. •

 ליאורה:

 הועדה עובדת כרגע על: 

לייצר אקטיביזם חברתי אצל הילדים, שידעו שיש להם  .1

 אחריות על הסביבה.

להורים לקחת הקורא בקבוצות ההורים נוציא קול קורא,  .2

 אחריות, למנוע מחברים להגיע לבתים בהם יש ילד מבודד. 

 קרלוס: 

 ציין כי יש ליידע את ההורים במידע והסברה

 שגית:

 .בגני השעשועים יש המון בוגרים המסתובבים ללא מסיכה

  תהלוכהנת תרבות, כרגע נמשכת במתכונת קורונה. בפורים מתוכנ

 ואם יהיה אפשר נעשה גם דברים נוספים. 

 רפי: 

אני חושב שנכון לעורר פרובוקציה, להוציא מכתב להורים. מה  

יגרום לי להקשיב לנהלים? אדם צריך להרגיש לא נוח. אם אני 

 הייתי קורא מכתב כזה הייתי לוקח לתשומת ליבי.

 



 ניסן: 

ם הם הבעיה. אני לילדים. ההוריאני חושב שאין מה לבוא בטענות 

 להיות חד משמעי ולא לחוס.  ,בעד מנשר, אני מאשים

 גיא: צריך הסברה לא להאשים

 אבי:

אנחנו נמצאים במצב מורכב מאוד, כל מה שנחליט עליו צריך להיות  

תחת ההבנה שבעת הזו להתנהל באגרסיביות, יניב ההיפך. היום  

צריך לנתח ולמצוא פתרונות. הציבור עייף וממורמר ובלי אמון  

 ,הציבור לא נשיג כלום. צריך להחזיר את הפיקוח, פניה להסברה , 

 על החסונים ה וממוקדתהסברה קצר

 יעל:  

 הנוער בחוץ צריך למצוא לו פתרונות. 

 איציק:  

 מחר חוזרים ללימודים גן עד ד'

 המועצה ירוקה, בסופ"ש נצא עם הסברה.

 סיכום:  

  םינות הציבוריות בשלטילרבות הג נחזור לשלט את היישוב •

 של הקפדה על הכללים 

)לקיחת אחריות הן  הסברהשל לייצר פעילות שוטפת  •

 בשמירה על הכללים והן בחיסונים(

הסברה של רכזי הנוער באמצעות המדריכים עד אחרון   •

 הילדים במושב

בכדי לבחון פעילויות שבוע הבא פגישה של ועדת נוער  •

 בלות הכללים גנוספות עבור הנוער וכל זאת במ

 

 

 


