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איגרת לתושב  - 2מניעת התפשטות נגיף הקורונה
תושבי קדומים היקרים,
אנו בעיצומ ם של ימים טרופים .התמודדות מול מגיפה שהעולם לא הכיר .מגיפה המערערת
את כל הבטוח והיציב שהכרנו ,מגיפה הפוגעת באופן קיומי ,לא רק בחיינו כפרטים (בתפילה
להחלמה לכל הנדבקים) ,אלא גם ביסודות החברתיים המשותפים ,במרקם הכלכלי ,במרקם
הדתי ועוד.
זה כעשרה ימים שאנו פועלים במתכונת חירום בהם אנו מתכנסים להערכות מצב יומיות,
בהן אנו לומדים עוד על המגיפה ,לומדים את הנחיות הממשלה ,מגבשים את תמונת המצב
בקדומים ומקבלים החלטות במגוון של תחומים ,בדגש על הטיפול באוכלוסיה בקרבנו
הזקוקה לסיוע מכל סוג שהוא .אנו מטפלים במידע לציבור ,בשוהים בבידוד ,באוכלוסיות
המיוחדות ,במשפחות בהן יש צרכים מיוחדים ,בעובדי משק חיוניים החייבים לצאת
לעבודתם ,בלמידה מרחוק ,בנוער ,בעסקים הקטנים ועוד.
גם אנו במ.מ קדומים ,כמו כל המגזר הציבורי ,נאלצנו לצמצם את כח האדם בכ ,70% -מי
לחופשה ומי לחל"ת (מהלך רגיש ומורכב) ,אך העובדים החיוניים שהושארו ,הם ,יחד עם
מתנדבים רבים ויקרים ,מבטיחים ויבטיחו המשך רציפות תפקודית ומתן מענה ושירותים
חיוניים לכלל התושבים.
אני קורא לכל אחד ואחת מכם :אנא ,הישמעו להנחיות משרד הבריאות ולהנחיות המועצה
המפורטות באתר המועצה החדש ואשר תקציר שלהן נשלח אליכם במסרונים מידי יום .אלו
הנחיות מצילות חיים .בידינו הדבר לצמצם מאד את האפשרות להתפשטות הנגיף בקרבנו,
להימנע מהתרחיש שחווים הישובים ענב ,קרית יערים ,אפרת (כ 13 -חולים בשכונה אחת
ביום אחד) ,מודיעין ועוד .האחריות היא על כולנו לשמור על עצמנו ,על משפחתנו ועל שלום
הציבור.
כל מי שזקוק לעזרה מוזמן לפנות אלינו בערוצים השונים אותם אנו מפרסמים במסרונים.

השבת בפתח.
לא מעט תושבים העלו בפני את סוגיית התרת/איסור התפילות בבתי הכנסת .כידוע ,מס'
ישובים ומועצות החליטו לסגור באופן גורף את בתי הכנסת בתחומם ולבטל את התפילות
במניין ,ואילו אנחנו ,כבמקומות רבים בארץ ,הנחינו שניתן לקיים תפילות בכפוף להנחיות
משרד הבריאות ,קרי ,מניינים מצומצמים ומפוצלים ,שמירת מרחק  2מטרים זה מזה,
פתיחת חלונות ,הימנעות ממגע ונשיקות לספר תורה וכיו"ב.

מועצה מקומית קדומים ד.נ .צפון השומרון 4485600

בס"ד

לשמחתי ,גם בתקנות החדשות לשעת חירום שנחתמו הלילה ,הוכרה התפילה כצורך חיוני
והותר לצאת מהבית כדי להתפלל .מי אם לא אנו ,במיוחד בעת הזו ,בה המגיפה מאיימת
להשתולל ברחובות ארצנו ,מבינים שהתפילות הינן צורך חיוני לביטול הגזירה ,צורך חיוני
לפחות כמו המזון לגו ,לכן נתפלל תוך הקפדה מלאה לשמור על ההנחיות.
כמובן ,שכל מי שנמצא בקבוצת סיכון או כל מי שחושש ,נקרא להתפלל ביחידות בביתו (עדיף
בשעה בה הציבור מתפלל) ,זה בסדר ואף חובה.
בשבוע הקרוב נמשיך לפעול במתכונת חירום ולקיים הערכות מצב שוטפות ,כך שההנחיות,
כולל זו בעניין התפילות ,עשויות להשתנות ,ולכן חשוב לעקוב כל הזמן אחר ההודעות ולהיכנס
תדיר לאתר המועצה.
שערי דמעות לא ננעלו .נתפלל בדמע להסרת הגזירה" :אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך".

בתקווה ותפילה לישועה ורפואה שלמה,

בברכת בריאות שלמה לכולנו,
חננאל דורני
ראש המועצה
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