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                מטה צח"ייו"ר הוועד המקומי ומאת  –איגרת מידע לתושבים 
 

 יקרים,ה נותושבי

הלכה למעשה  ליישום ,ביחד עם וועד היישובלראשונה לפעול לצח"י פשרה א ונהתקופת משבר הקור
 גם בעת הזופועלים ההמושתת כולו על מתנדבים עבודת מערך החירום והחוסן היישובי  של

 לטובת ורווחת כולנו בקהילה. ,ויצירתיותם םמשקיעים מזמנם, מרצם, הידע המקצועי שלהו

 

לצד העשייה בתוך היישוב ומחוצה לו בהתמודדות עם הפנדמיה, הננו מקדישים זמן להערכות 
 והפקת לקחים למשברי העתיד., השתפרות ללמידה תוך כדי עשיהכמו גם,  למצבים שונים בחירום 

 

פשר לנו אש ,ככלי לשיפור ביצועים שאלון קצר ,העברנו אליכם לפני כשבועיים ,כחלק מתהליך זה
מיקוד ו בתקופה זו התושביםמאפייני התמודדות , מהם בין את מידת ההכרות שלכם עם צח"ילה

 .םבחירוובימים אלה  פעילותנו

 

הערות הוכתיבת  אנו מודים לכל אחת ואחד מכם על שיתוף הפעולה והרצינות במילוי השאלון
 . תושבים 197את הסקר מילאו  וההארות אשר נלקחו כולם לתשומת ליבנו.

 :תוצאות הסקרלצפייה ב

https://www.aroundy.com/_sites/nirit/posts/BrLmphv0NkvQ21br/summday_65893374
58.pdf 

 

 למתן מענה טוב יותר להבנתנו ותהמתבקש התאמותביצענו  וניתוחוממצאי סקר צח"י בעקבות 
 :לתושבים

 

 מקד י – בראשותה של צמרת ספורטה מקצוענשות הכולל  )אוכלוסייה( מכלול פרט ורווחה
בחלוף הגל הראשון ולאור  .סיוע רגשי ותמיכתי ברמת הפרט והקהילהפעילותו במתן 
 .חסותכםילצרכים העולים מהתי ושאלון הותאמה פעילותתשובותיכם ל

 ערך מוסף לתקופה לצד   כדי להביא לכם תכנים שיש בהם צוותבימים אלה פועלות חברות ה            

 פעילות, שתחזק את החוסן ותתרום לרווחת התושבים בתקופות  משבר וחירום כגון             

 הפעילויות הר"מ :               

 

  י' שנמצאו בבידוד. הפעילות נוהלה ע"י השבוע נערכה פעילות בזום לתלמידי שכבת
רונית דרטלר עו"ס ומדריכת מטפלים בכירה. הפעילות נעשתה בתאום ובשת"פ 

 בני נוער וניכר כי היה שיח פורה וחשוב. 8המד"ב . למפגש הגיעו 
  מוזמנים  ואתן/םסדנאות ומפגשים בקבוצות קטנות או בזום  הבונ הצוותבימים אלה

עסוק בכלים שי ,הפגש הקרובנעדכן בהקדם על ראש. חלק ברישום מ הםלקחת ב

 לשימור החוסן. הזמנה תופץ בנפרד.

 

  היה בגל הראשון בראשותה של חגית פריידס אשר  עזרה הדדית לקהילה בחירום  -מכלול
  יתמקד בשני ערוצי טיפול: במכלול פרט ורווחה, יתפקד כמכלול בפני עצמו ו

  תושבים על פי צרכים שיעלו ) כגון: מתן מענה לפניות של  -ערוץ תגובתי
  סיוע בקניות, רכישת תרופות וכד(.

 

https://www.aroundy.com/_sites/nirit/posts/BrLmphv0NkvQ21br/summday_6589337458.pdf
https://www.aroundy.com/_sites/nirit/posts/BrLmphv0NkvQ21br/summday_6589337458.pdf
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 תשומת לב יצירת קשר עם אוכלוסיית ת.ל.מ ) -רוץ יוזם ופרואקטיבי ע
הגרים בגפם, אוכלוסייה בקבוצת בסיכון , הגיל השלישי,  אלה –מיוחדת 

  נוספים. וזיהוי צרכים  ( לשיחות חיזוק, עידוד '+, וכד55חברי מועדון 
 
 בביצוע  יסייע"ב הוחלט לבנות מכלול נוער שולמדבשת"פ בין הצח"י לוועד -נוער  מכלול 

בני הנוער  בקרבמשרד הבריאות   הנחיות בהטמעת יעסוק וכן הקהילה למען שונות משימות
 במטרה להגן עליהם ועל בני משפחתם. 

 

  להגיש עזרה ולהתייעץ , נפתח קו טלפון ייעודי לתושבים איליו ניתן לפנות -הקו החם""צח"י
אתם מוזמנים ליידע אותנו על צורך שלכם/חבר/שכן .  054-8259665 . מספרו:בנפש חפצה

  .למתן מענה טיותרנפעל בדיסקאנו ו
 

      WhatsApp  – דרך  ה"ווצאפ". , ישלחו אליכם אך ורק הודעות בנושא הקורונה ו/או מיידע בחרום
.  שימרו את  054-8259665 -ההודעות יישלחו אליכם מצח"י או מהמזכירות דרך נייד שמספרו

 המספר בזיכרון הטלפון לצורך זיהוי )זו אינה קבוצת שיח ולא ניתן יהיה לשלוח הודעה בחזרה(. 

 

יירי משנה", הננו חוזרים ומבקשים מתושבים אשר בחצרם "ד – תקשורת חיונית עם כלל התושבים
את פרטיהם למזכירות לעשות כן. ישנה חשיבות רבה בחיבור כלל תושבי נירית למידע  וטרם העבירו

, רק ללא ציון כתובתולהנחיות כדי שמידע חשוב יגיע גם אליהם. מה שנדרש להעביר זה שם וטלפון, 
 קבע וארעיים. –על מנת לחברם ל"ווצאפ" היישובי המעביר מיידע לכלל התושבים 

 

 גורמי ועם הוועד עם סדורות מצב הערכות ומקיים חירום שגרת במתכונת פועל"י הצח – חרום שגרת
 ,את מלוא השירותים במתכונת המותאמת למצב היישוב ממשיך לתת לתושבים .האזורית המועצה

 ידי המזכירות.-ולהנחיות המפורסמות על תשומת לבכם לשינויים

 

וחברי  יובמהלך השבוע נפרסם לכם את מבנה צח"י, תפקיד –מבנה ומרכיבי תפקיד בחירום צח"י
. לאחר עיונכם נשמח על עיבוי "שורותינו". ניתן לפנות למזכירות ולהשאיר פרטים נחזור ומכלולי

אליכם בהקדם. דרושים לנו מתנדבים למכלולים: עזרה הדדית לקהילה בחירום, למכלול בטחון וכיבוי 
למכלול קשר, למכלול בריאות ומכלול לוגיסטיקה. בהזדמנות זו אנו מבקשים להביע תודתנו לכל  אש,

 . כולנוהמתנדבים כולן.ם כאחת.ד הפועלים לטובת רווחת 

 

התברכנו במגורים באחד האזורים היפים בארץ. אנו רואים בפעילות  – בריאותינו  על להגנה יד תנו
הספורטיבית חשיבות רבה. עם זאת אנא לבריאות משפחותינו ושכנינו שימרו על ההגבלות של 

עטית המרחק, הצמדות לתא המשפחתי, אי התרועעות עם משפחות אחרות. ובכלל זה שמירת 
 ילדים והנוער בפרט.בכלל בדגש על ה מסיכה ומרחק במרחב הציבורי

 

 חזרנו להיות ישוב ירוק תרתי משמע.בהתנהלות נכונה ואחראית לשמחתנו ישנה ירידה בתחלואה. 

 םבשביל כול שומרים על הכללים

 

 נעם עצמון           צחי פרימק                   סוזי יוגב וחיים כהן  

 ראשי צח"י       יו"ר ו. הישוב       יו"ר ו. אגודה                
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 אתר המועצה ובו כל המידעב פורטל קורונה: 
 

https://www.dsharon.org.il%/-D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D
1%D7%99%D7%AA%D7%91%D7%9/ 

 

 

 
 

https://www.dsharon.org.il/%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA/
https://www.dsharon.org.il/%D7%A0%D7%A9%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA/

