מדרשת בן גוריון  -ישוב קהילתי ברמת הנגב
תושבים יקרים שלום רב,
המצב בו כולנו נמצאים ,מזמן לנו גם שיתופי פעולה מבורכים והכרחיים.
כולם מבינים כי ברגעי משבר אילו ,צריך לשלב זרועות להירתם ולעבוד יחד וזו הייתה מטרת הישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר ,בה
נכחו אבי עטר מנכ"ל התאגיד ,אופיר בן פורת – מנהל התיכון הסביבתי ,עידו עמר – מנהל המכינה ,אבשה כהן – יו"ר הועד ואורלי
גלעד – מנהלת היישוב .בשיחה הועלו צרכים ופתרונות הדדיים של התאגיד ושל הועד לטובת שמירה על שגרת חיים תקינה עבור
כולנו ועזרה בקהילה.
ועד היישוב מברך על היוזמה ומעודד שיתופי פעולה אילו בחירום וכמובן בשגרה.
מתוך אחריות ציבורית והבנה שישנם שירותים שהועד צריך להמשיך ולספק לתושבים הוחלט כי מספר בעלי תפקידים יישארו
בעבודתם כעובדים חיוניים:
יותם דיאמנט – רכז הביטחון.
זיו ארני – רכז החינוך הקהילתי המשלים.
אורלי גלעד – מנהלת היישוב.

בכל פניה או בקשה יש לפנות לאורלי גלעד בנייד 050-9800069
נרכז כאן את הדברים שעלו ולהם מצאנו פתרונות:
הזמנות ומשלוחים מסופר צין -
משפחות שנמצאות בבידוד או משפחות בעלות סיכון גבוה )גיל שלישי( יכולות ליצור קשר עם בעלי סופר צין
זיו 054-7965696
מורן 054-2651455
סימונה 054-6366635
להעביר רשימת מצרכי מזון ,בעלי הסופר ילקטו את המצרכים ויכינו את המשלוח .התשלום יתבצע באופן הבא :מי שיש לו חשבון
בסופר ,יחויב דרכו .למי שאין חשבון בסופר התשלום יגבה דרך כרטיס האשראי.
לאחר שהמשלוח יהיה מוכן התושבים יצרו קשר עם אורלי גלעד מנהלת היישוב שתרכז את הפניות ותשדך בין המשפחות שצריכות
עזרה בשליחויות לבין מתנדבים שישמחו לעשות זאת.

ספרייה –
בשמחה רבה אנחנו רוצים לבשר כי הספרייה תפתח בהתאם למגבלות משרד הבריאות ,רק לתושבים הרשומים בספרייה להחליף
ספרים ,או לכאלו שיבחרו לעשות זאת.
הספרן יקבל הזמנות לספרים באמצעות הטלפון של הספרייה.
הספרייה תהיה פתוחה בימים א' ג' וד' בין השעה  17:00לשעה  .19:00על מנת לא ליצור עומס והתקהלות נבקש כי תהיה הדרגה
בהגעת התושבים לפי האות הראשונה של שם המשפחה:
בין השעות  17:00-17:30א' – ה'
בין השעות  17:30-18:00ו' – י'
בין השעות  18:00-18:30כ' – ס'
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בין השעות  18:30-19:00ע' – ת'

נבקש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות למען כולנו כך שלא תהיה התקהלות של יותר מ  10אנשים יחד.
•

מחוץ לספרייה יהיה שולחן עליו יניח הספרן את הספרים ועליהם פתק עם שם המזמין.

•

החזרת הספרים תעשה לאשנב.

•

לא תהיה כניסת אנשים לספרייה כלל.

•

ועד היישוב יצייד את הספרן בכפפות.

מרפאה –
פרטי התקשרות  08-9579640מייל DRMIDRASHA@CLALIT.ORG.IL
●
●
●
●

מבקשים שלא להגיע למרפאה אם אין צורך דחוף.
לא יהיו בדיקות מעבדה כלל בתקופה הקרובה.
מטופלים הרשומים במרפאה במדרשה ,יש לטלפן ולבקש את תרופות המרשם .כאשר אילו יהיו מוכנות יש ליצור קשר עם
אורלי גלעד רכזת מתנדבים ,על מנת לצוות שליח.
נכין רשימה של מטופלים הזקוקים לתרופות מירוחם /דימונה /מצפה רמון .אחת לשבוע יצא מתנדב להביא את התרופות,
יש להכין מרשמים ואת הכרטיס המגנטי ,לכלל הקופות חולים .

מנהלת היישוב תרכז את הפניות
אורלי גלעד – 0509800069
התיכון לחינוך סביבתי –
כגוף חינוכי הנמצא בתוך הקהילה ,התיכון לחינוך סביבתי ישמח לעזור לקהילה.
פרטי התקשרות של מנהל התיכון  -אופיר בן פורת  0527900065מייל ofirbenporat@gmail.com
●
●
●

בהשאלת ספרי לימוד לתלמידי כיתות ט'-יב' )גם למי שאינו תלמיד התיכון לחינוך סביבתי(.
התייעצות /שיתוף /ליווי בשימוש באמצעים טכנולוגיים.
התייעצות בנושאים חינוכיים הקשורים לבני הנוער השוהים בבתים.

תאגיד מדרשת שדה בוקר מפעיל כונן אליו אפשר לפנות בכל הנוגע לדירות התאגיד בנייד 050-2050562

אנחנו חוזרים ומדגישים כי בהתאם להוראות משרד הבריאות אין לקיים מפגשים פרטיים בבתים של למעלה מ  10אנשים )כולל
יושבי הבית( ,אין לצאת לפארקים ולגני השעשועים אנחנו מבקשים להקפיד על ההנחיות למען בריאותנו .מסמך של משרד הבריאות
מפורסם במידעון.
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אלו ההנחיות לתושבים הנמצאים בבידוד בית:
●
●

●

●
●
●

אין לצאת מהבית.
יש לשהות בחדר נפרד מאוורר היטב עם דלת סגורה .יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן קצר ככל
הניתן ,תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכת אף-פה או בבד .במידה וישנם מספר מבודדים באותו משק בית ,הם יכולים
לשהות יחד באותו חדר .במידה וכל בני הבית נדרשים לבידוד ,ניתן לשהות בכל חללי הבית.
צריך לשטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי הכנת אוכל ,לפני אכילה ולפני ואחרי
שימוש בשירותים .במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין ,יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי .עדיף
להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.
במידת האפשר ,יש להשתמש בשירותים נפרדים.
יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול ,בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף .זאת על מנת
למנוע את פיזור הנגיף .מיד לאחר מכן ,יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי.
אם הופיעו חום או תסמינים נשימתיים ,ובכל בעיה רפואית ,יש ליצור קשר עם מוקד  101של מד"א.

ועד הישוב מבקש מבעלי הצימרים שלא לארח אנשים הנדרשים לבידוד שאינם בני הישוב או משפחותיהם.
בכל הפרה של הבידוד הביתי או הפרת הנחיות משרד הבריאות יש לפנות לשוטר הקהילתי
ירון בנייד .050-5067304
הנהלת היישוב וצח"י ממשיכים לקיים קשר יומי על מנת לוודא כי שגרת החיים תישמר ושנעבור את התקופה הזו יחד בצורה הטובה
ביותר.

בכל דבר ועניין מוזמנים לפנות ל:
אורלי גלעד – מנהלת היישוב 050-9800069
יותם דיאמנט – רכז הביטחון 054-8098466
סייר ביטחון – 058-7883661
גלית פרג – צוות חוסן יישובי 052-2753121

בתקווה לבריאות איתנה לכולנו
ועד היישוב.
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