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 / מר בני ביטון עדכון ראש העיר[ 1]

כל אנו נבצע הערכת מצב כל יום. שלום לכולם, במהלך תקופת הסגר  :ביטון ]ראש העיר[ מר בני

שכתוצאה אגפי מועצת העיר יתייחס, הדיון פתוח לשאלות ותשובות. אני אפתח בכך אחד מ

צעדים לנקוט במספר מהתפתחות הגל שלישי בהיבטי התחלואה, קיבלנו החלטה בדימונה 

 :אגרסיביים

  .ו'-פרונטליים בכיתות ה'הפסקת לימודים  .1

 סגירת עיריית דימונה לקבלת קהל. .2

 .סגירת כלל החוגים במתנ"ס .3

 סגירת הפעילות של הגיל השלישי. .4

 הגברת מערך בדיקות הקורונה. .5

 הגברת מערך החיסונים בעיר. .6

אנחנו ראינו את הנולד וצפינו את התפתחות הגל השלישי. מספר רשויות נקטו בפעולות האלו, 

קצב המתחסנים בעיר גבוה  ופעלנו מבעוד מועד. את ההחלטות האלו היינו עיר צהובהכשקיבלנו 

תחסנים. קופת מ 1,304יש  0-39בגיל מתחסנים, ו 2,432יש  40-59בין הגילאים , בצורה בלתי רגילה

קופת חולים מכבי  הגבירו את קצב החיסונים מאוד,ה, חולים כללית, וצריך לפרגן להם על ז

בשבוע הבא ביום שלישי מתחילים בחיסון מתעקשים לא לחסן אזרחים שלא עומדים בפרמטרים. 

בשכונת , מאוחדת וכללית חוזרים למתחם החיסונים וקופת חולים מכבי נשארת שני למתחסנים

ת כולי תקווה שבשבוע לאחר מכן יתאפשרו החיסונים לכלל מדינתשלוז לתת את החיסון השני. 

הרך, כיתות מב"ר, כיתות אומץ וכיתות ישראל. מערכת החינוך מושבתת לגמרי, מלבד החינוך לגיל 

בהנחיה שנתתי אופק, כל שאר החינוך בלי יוצא מן הכלל מגיל אפס עד כיתה י"ב סגורים לגמרי. 

 מגיל אפס ועד שלוש אנחנו ניתן שירות שמרטפיות להורים שהם עובדים חיוניים ,למנהל המתנ"ס

מדובר על עובדי צוותים רפואיים ועובדי צבא הגנה לישראל, שאר העובדים החיוניים  .על פי פקודה

רשתות המזון, הפארם,  -לל העסקים סגורים מלבד עסקי הקמעונאות כיסתדרו בכוחות עצמם. 

בלילה, סגר כללי ואין לעבור מבית לבית. אני  00:00, הסגר נכנס במסעדות שמבצעות משלוחים.

לא להביא אותם הביתה, אנו  מבקש מכם, חברי מועצת העיר ומנהל האגפים, לרובנו יש נכדים,

אני מקווה שאורך הסגר הזה לא יעלה על שבועיים. בעניין בתי צריכים לשמש כדוגמה אישית. 

בשטח להתפלל בתיאום עם הרבנים את כל בתי הכנסת בדימונה, ניתן לחזור  הכנסת, ביקשתי לסגור

אני יודע שזה אחד הנושאים הכי בוערים במיוחד  ניינים של עד עשרה אנשים בשכונות.מבפתוח 

גם כאן הייתה מורכבות, מציבור העיר הם שומרי מסורת. בעניין מגרשי הספורט,  60%-בדימונה ש

היה קשה לסגור את מגרשי הספורט לחוגים של בעלי הצרכים המיוחדים, לכן השארנו להם את 

פר, אבל את החוגים לא נוכל להשאיר לבעלי הצרכים המיוחדים כי אז נצטרך המגרשים בבית הס

  .לפתוח לכולם

 כהן / מר מוטי עדכון מנהל אגף ביטחון[ 2]

כבר לפני  ערב טוב לכולם, היום נכנסנו לטווח האדום כפי שצפינו מר מוטי כהן ]מנהל אגף ביטחון[:

, מוגדרים כאדומים. זה היום הכי רגוע שהיה אבל אל לנו להתבלבל, 7.5מספר ימים. אנחנו כבר מעל 

בחקירות אנחנו רואים חולים שמגיעים ממפעלים, חקירות של חולים מאומתים.  13עד רגע זה היו 

חיסונים  1,890נתון אחד מעניין, קופת חולים כללית חיסנו השבוע מהרכבת וממפגש במשפחות. 

שזה מספר חסר תקדים, הם מסיימים את החיסונים שלהם היום. מתחם החיסונים מתחיל 
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היה היום שיח עם מפקד התחנה  להתארגן לקראת החיסון השני שיתחיל להינתן ביום שלישי.

שעות ביממה  24 ,משמרות 3-אג"ם, ישנו מחסום בכניסה לעיר שאנו נעמיד שם פקח בקצין ואיתמר 

זה יהיה אתגר אבל אנחנו מסייעים למשטרה בעניין הזה. בעניין המחסום  .במשך כל השבועיים

מיום ראשון עד יום שישי המחסום הדרומי ייסגר הדרומי, אנו חוזרים לתצורה שהייתה בסגר השני, 

ועד  15:30לטובת כניסה של המפעלים. בערב הוא יפתח מהשעה  08:00בבוקר ועד  05:30מהשעה 

בבוקר.  05:30ייסגר עד יום ראשון בשעה  גם לכניסה של המפעלים. במהלך השבת הוא 17:30השעה 

כל הפקחים ומנהלי  םמבחינתנו אנו ערוכים לסגר, אנו מתעדכנים בהוראות הממשלה לסגר, ישבנו ע

 כל אחד יכול לפנות אלינו בכל שאלה ובכל נושא.  האגפים על נהלי הסגר.

 סגן מנהל ראש העיר / מר ארמונד לנקרי: עדכון[ 3]

אסור לנו להקל ראש מאחר והעיר דימונה נמצאת במצב  מר ארמונד לנקרי ]סגן מנהל ראש העיר[:

. צריך לשאוף שכתוצאה מהסגר הזה העיר דימונה תחזור תתחלואה גבוה, כל יום התחלואה מתגבר

חרונים שלא הקפידו, אז כמובן שכולנו , כמו שהיה בשבועיים האלהיות ירוקה. אם לא נעשה את זה

חשוב מאוד שיהיה פקח בסביבת העסקים החיוניים שכן פתוחים, כי שם האזרחים נפגע מזה. 

 מסתובבים וחשוב מאוד שתהייה אכיפה ופיקוח, שיהיה בהצלחה לכולם.

 עדכון מזכיר העיר / מר שוקי קליין[ 4]

בשעה האחרונה הגיעו אלינו תקנות הסגר ממשרד ערב טוב , רק  מר שוקי קליין ]מזכיר העיר[:

, כאשר חלק גדול מצבת כ"אמסך  30%צבר של  הפנים וממשרד האוצר. אנחנו הולכים לעבוד על

חיבור מחשב לאינטרנט, נייד  :שהם כמובן בהתאם לקריטריונים .מעובדי העירייה יעבדו מהבית

בדים שאין להם מקום יהיו עובדים פעיל, תוכנית עבודה וקשר רציף עם מנהל האגף. שאר העו

משכרו ויושב בבית. בעירייה אין לנו עובדים  70%שהעובד בהסדר מקבל בהסדר, המשמעות היא 

הן מסגרות החינוך המיוחד, נוער בסיכון וכמובן גם שירותי שיהיו בחל"ת. מסגרות החינוך שיעבדו 

אנו נשתמש בעובדי העירייה לעזרה  הרווחה באופן מלא, כנ"ל גם שירותי הניקיון והתברואה בעיר.

 בחלוקת מזון ולא נשאר לנו אלא לאחל שנעבור את השבועיים האלו בשלום ורמת התחלואה תרד.

 נקיטהאדי מאעדכון אגף רווחה / מר [ 5]

אנחנו ערוכים באופן כזה ששירותי הרווחה, ערב טוב לכולם,  ]מנהל אגף חינוך[: מאנקיטהמר אדי 

והלשכות ימשיכו לטפל  םהסוציאליי. כל העובדים במלואםמעט כהיום הם חיוניים ימשיכו לפעול 

במשפחות ובילדים. כל פעילות הנוער בסיכון תמשיך לפעול באופן מלא. הדבר היחידי שהוחלט 

ת התחלואה הגבוהה אלו המסגרות היומיות של האזרחים הוותיקים וכמובן כלל לסגור בגלל רמ

מועדוניות הילדים. בתקווה שכל המאמץ הזה יסייע להורדת התחלואה. אנחנו ערוכים עם היחידה 

והפעלת מתנדבים לסיוע לתושבים. אני מקווה שהציבור יעבור את זה להתנדבות לחלוקת מזון 

דרישה מוגברת לסיוע ממתנדבים, יש לנו את המעטפת הנדרשת לתת  ותהיה ,בשלום. במידה ולא

כולי תקווה לפעול בקפסולות כרגיל.  ותמענה. מסגרות כמו תעסוקה לבעלי מוגבלויות ממשיכ

 שנצליח להוריד בשבועיים האלה את התחלואה בדימונה ונוכל לחזור לשגרה יותר נורמלית. 
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 ציון רוזיליו: עדכון סגן מנהל אגף ביטחון / מר[ 6]

י אני אציג לכם קצת מהפעילות של אגף ביטחון וקצת מנתונ מר ציון רוזיליו ]סגן מנהל אגף ביטחון[:

, שזה מספר מאוד גבוה. קצב ההכפלה 48.1ים הוא אנש 10,000-דימונה לבכמות החולים  התחלואה.

וגם זה עדיין גבוה. כמות החולים  שלנו היה גבוה, היום הוא קצת התמתן לקצב ההכפלה הארצי

אנשים, אחד קשה מאושפז, אחד נוסף נמצא במלונית ומספר  172לבוקר הוא  נכון ,הפעילים היום

ביום שישי נפטר אדם נוסף מדימונה, אמנם בבית אבות מירושלים, אך  .833המבודדים בעיר הוא 

. בשבוע האחרון עלינו בכמות שגרף העלייה בתחלואה מאוד חד. ניתן לראות את עדיין דימונאי

אין -אמנם השבוע פעלו במקביל שלושה מרכזי דרייב -גדולה מאוד של חולים. בנושא הבדיקות 

ם פעלו בשעות פחות אטרקטיביות לתושבים, בזמן שעות העבודה. לאחר התערבות לבדיקות אך ה

 של ראש העיר, החל משבוע הבא השעות ישתנו.

בדיקות כן, לאחר התערבות שלנו, עדכנו את שעת סגירת מתחמי א מר בני ביטון ]ראש העיר[:

פרסמנו את זה בעיתון וגם נוציא הודעת דובר מסודרת לרשתות  . אנחנו גם19:00אין לשעה -דרייבב

 החברתיות.

במהלך השבוע הזה כמות הנדבקים ביחס למחלימים היא  מר ציון רוזיליו ]סגן מנהל אגף ביטחון[:

, רובם הפסיקו כמעט בשבוע אחד. מוסדות החינוך 130הרבה יותר נדבקים,  חסרת פרופורציה, יש

שהגיעה לבית הספר והתברר שהיא חולה מאומתת, נתתי הייתה לנו תקרית של מורה את הפעילות. 

שכל מי שהייתה איתו במגע מיום ראשון כבר יכניס את עצמו הנחיה למנהלת בית הספר שתדאג 

במקומות  תקרית הזו. בנושא בתי הכנסתהמה יהיו ההשלכות של  לבידוד, אנחנו נדע רק בהמשך

במלואן. יש לנו ידיעה על אוהל בבית כנסת אנחנו יודעים שלא מקיימים את ההנחיות מסוימים 

 מסוים שהוקם למספר רב של משתתפים ואנחנו ננסה לברר את הפרטים ולמנוע את ההתקהלות.

 אנחנו משתדלים למגר את כלל ההתקהלויות בעיר.

 עדכון אגף חינוך / מר מקס פרץ[ 7]

אני רוצה לפתוח בכך שאנחנו משתתפים בצערם של משפחת אלוש,  מר מקס פרץ ]מנהל אגף חינוך[:

, יהי זכרה ברוך. בעניין מערכת על מות חברתנו לעבודה הגמלאית אסתר אלוש שהלכה לעולמה

החל ממחר אין לימודים של החינוך המיוחד בימי שישי, הם יפעלו על פי המתווה החדש  -החינוך 

. אנו נדאג להזנה לחינוך המיוחד שיאכלו ארוחת צהריים 14:00חמישה ימים בלבד ורק עד השעה 

ישנה ולאחר מכן ילכו הביתה. המתווה הזה קצת יותר שפוי מהמתווה הקודם, כי בחינוך המיוחד 

כל מערכת הלמידה מגיל  -וותים, גם אם היא בהיקף יותר נמוך. לגבי שאר המערכת גם הדבקה בצ

לא פועלת. מה שכן פועל בתיכונים בלבד אלו כיתות אומץ, כיתות מב"ר, חינוך מיוחד,  18עד גיל  3

וגם הם רק עד השעה  ,היחידה לקידום נוער וכל המסגרות עם הילדים בעלי הצרכים המיוחדים

לבד מקרים חריגים של בחינות מתכונת תהיה החרגה על פי אישור המחוז. מערכת בלבד. מ 14:00

לבית ספר  וספת סייעותהיום קיימנו ישיבה אצל מזכיר העיר לגבי ההחינוך עוברת ללמידה מרחוק. 

 .בכדי לתגבר את הצוות 100%, מאחר ואנחנו רוצים שאיוש כוח האדם יעמוד על מעל צבר

 מר נועם כהן /עדכון מנהל המתנ"ס [ 8]

כלל מעונות היום יוצאים לחל"ת, ניצנים יוצאים לחל"ת, כלל  מר נועם כהן ]מנהל המתנ"ס[:

, רק העובדים 30%המסגרות הבלתי פורמליות סגורות, המתנ"ס עובר למתכונת עבודה של 

יה זו הפעלה של אחד ישמרטפשהמדינה החליטה שממשיכים כמו מחלקת הנוער והתנדבויות. 
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, למעשה אנחנו יכולים להפעיל ארבעה מעונות יום היום שלנו, או יותר, לעובדים חיוניים ממעונות

יש כל מיני רמות שהמדינה מגדירה לעובדים חיוניים, מאנשי צוות רפואי לאנשי . אם אנחנו רוצים

העיר צריכה לקבל החלטה כמה מעונות כאלו אנחנו רוצים להפעיל ומי צבא, ועוד כל מיני הגדרות. 

, כדי שלא נגיע למצב שנפעיל באופן מלא את המעונות ונפספס היה זכאי לשירות בהיבטי חיוניותי

ילדים, העדיפות  24את המטרה של העיר בסגר הזה. ההצעה שלי היא שנפעיל מעון יום אחד עם 

 העליונה היא  לצוותים הרפואיים ולכוחות הביטחון. 

 התייחסויות

כשמתחילים בכיתה אחת, נכון שזה לאנשי צוות רפואי אבל צריך  :וקנין ]חברת מועצה[ מרינטגב' 

, מה לגבי הפיקוח לנקוט במשנה זהירות. לפי דעתי לא לפתוח שום מעון למעט השמרטפיה. בני

אני מסיכה.  ועטיתברשתות? שם נמצאים האנשים, צריך להגביר את הפיקוח על שמירת המרחק 

 מקווה שנצליח בסגר הזה.

שישי שהתושבים מסתערים על מחר בלי יוצא מן הכלל, במיוחד ביום  ראש העיר[:מר בני ביטון ]

רשתות המזון, אני מבקש מאגף הביטחון הגברה של האכיפה. בעניין השמרטפיות, אני מקבל את 

, השמרטפיות יהיו זמינות רק לכוחות הביטחון ואנשי הצוות הרפואי. אי אפשר לפתוח ההערה שלך

 תושב אחר כי אנחנו לא נצליח כך לנצח את רמות התחלואה בעיר.את השמרטפיות לאף 

אני רוצה לדעת, איך המשטרה נערכת לסגר בכניסה לדימונה? הם  :איפרגן ]חבר מועצה[ אסימר 

 יבדקו רכב, רכב? יהיו פקקים באזור?

, 00:00עד  05:00מבחינת ההפעלה של המשטרה, המחסומים יהיו מ :ת המשטרהסגן מפקד תחנ

גם האכיפה של המבודדים נמשכת גם באמצעות טלפונים ן שגם הפקחים של העירייה איתנו. כמוב

מבחינתנו אנחנו ממשיכים גם באכיפה, כל מי שמפר בידוד, כל מי שחולה. וגם באמצעות ביקורים. 

באופן כללי בהיבטי המחסומים כל רכב אמור להיבדק אבל כמובן שכל תושב יכול לתת את הסיפור 

 . את היציאה או הכניסה שלו אל העירשמצדיק 

 סיכום / ראש העיר

. אני מקווה כולנו, ללא יוצא מן הכלל צריכים להיכנס מתחת לאלונקה מר בני ביטון ]ראש העיר[:

מראש  השבעזרת ה' זה יהיה הסגר האחרון בעיר. שמתם לב לגל העלייה בתחלואה בעיר שצפינו אות

התוצאות לא מגיעות מיד, אבל ד מועד ואנחנו עדיין בעלייה. והתחלנו בפעולות מסוימות בעיר מבעו

אנחנו כנראה נהייה הראשונים שנראה תוצאות. רוב התחלואה מגיעה מתוך משפחות ומאירועים 

שלצערי ממשלת ישראל קיבלה את ההחלטה  ,דוק הזההר הגאני מקווה שהסבתוך הבתים בעיר. 

  עליו באיחור, יעזור בהורדת רמת התחלואה.

בהיבטי הפעלת מערכת החינוך אני רוצה שכל ההנחיות על מסגרות החינוך יעברו דרכנו  .1

רק כוחות הביטחון והרפואה יקבלו שירות לגבי מנהל המתנ"ס נועם,  ללא הנחות.

, הם יכולים לקבל רק ילדים בודדים שגם . גם מעונות העיר הפרטיים סגוריםהמהשמרטפיי

 הביטחון. הם שייכים לצוותי הרפואה ומערכת 

אנחנו ננסה לדבר ברוח על רשתות המזון ועל בתי הכנסת. והאכיפה להגביר את הפיקוח  .2

, אבל אם לאחר מכן לא יהיו ממושמעים אנחנו נממש את על שמירה על ההנחיות טובה

 קנסות ואם צריך אז גם צו סגירה. באמצעות אמצעי האכיפה, גם 
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העובדים הסוציאליים עובדים הרבה יותר קשה אנחנו מחריגים את צוותי הרווחה, דווקא  .3

אם במהלך הסגר. אנחנו רואים גם שכנראה ישנו משבר מזון, אנחנו נביא חבילות לחלוקה ו

 ...צריך גם נכניס את היד לכיס של העירייה

אגף הרווחה יחד עם גזברות עיריית דימונה, ממשלת ישראל העבירה שוברי מזון, סימה  .4

, הקריטריונים לקבלת השוברים הם על פי מדדים של המדינה. אם חסרמתכללת את זה, 

 או יש לכם ידיעה על משפחה שנמצאת בקושי נא להעביר את  המידע, אנחנו נעזור.

יתבצעו שיחות טלפוניות לכל החולים לבדוק האם חסר להם מזון או תרופות והאם הם  .5

 זקוקים לסיוע מהעירייה.

 גישת הערכת מצב.במוצאי שבת אנחנו נבצע עוד פ .6

 שיהיה סגר קל, נעים ושבת שלום לכולם. מר בני ביטון ]ראש העיר[:

 

 ברכה,ב

________________ ________________ 

 שוקי קליין

 ר. מנהל כללי, מזכיר העיר

 בני ביטון

 ראש העיר

 


