
 התמודדות עם מגפת קורונה
התנהלות בחירום

אתכם בכל מצב

מענה ברציפות תפקודית לשירותים חיוניים בכל הקשור לשרות לתושבים / הישוב פעל 

ב"שגרת-חירום" המאופיינת ברציפות תפקודית ברמה גבוהה, מענה מקצועי וקשוב לצרכים, 

מתן שירותים חיוניים ויצירת שירותים והתאמות ייחודיים לתקופת הקורונה

חמ"ל קורונה יישובי – עם פרוץ המגיפה הקמנו חדר מצב יישובי בהובלת סגן ראש המועצה, 

אל"מ )בדימוס( שלומי מוכתר, שהתכנס באופן תדיר בשיתוף הדוק עם פיקוד העורף, משרד 

הבריאות וכל מנהלות ומנהלי המכלולים לשעת חירום. הצוות קיים הערכות מצב ודאג 

ליישום הנחיות הקורונה ולשמירת הישוב בדרוג ירוק בתוכנית הרמזור. 

מוקד קורונה )קהילה( יישובי – פעל בשיתוף המתנ"ס, מתנדבות ומתנדבים מהיישוב וצוות 

אגף הרווחה. המוקד אפשר בעיקר לתושבות ולתושבים ותיקים לקבל סיוע טלפוני, סיוע 

בביצוע שליחויות, הבאת תרופות וקניות למי שנמנע מלצאת את ביתו עקב בידוד או חשש 

מהדבקות. בנוסף, צוות המוקד קיים אלפי שיחות יזומות לוותיקות ולוותיקים והתעניין 

בשלומם.

תמיכה נפשית ורגשית - הרחבת המענה הרגשי, התמיכתי והטיפולי של צוות העובדות 

הסוציאליות וצוות השירות הפסיכולוגי, לכלל הקהילה. 

הקמת קרן לעזרה הדדית - לסיוע למשפחות גם במהלך החגים וגם במהלך הקורונה. הקרן 

מנוהלת במתנ"ס.

חלוקת אלפי סלי מזון - ארוחות חמות, חבילות שי ומשלוחים למשפחות 

נתמכות, לחולים, למבודדים, לאזרחים ותיקים ולילדים עם צרכים 

מיוחדים.

התנדבות הנוער ותנועות הנוער – חברות וחברי תנועת 

הצופים, התנועה החדשה, בני עקיבא ובנות ובני נוער 

נוספים, נרתמו לחלוקת סלי מזון, אפיית חלות, הקמת סוכה, 

הגעה לבתי שורדות ושורדי שואה, ותיקות וותיקים, חלוקת 

 חנוכיות לנכי צה"ל ועוד, למען שמירת החוסן

היישובי והקהילתיות

חבילות מזון



 הקמת מערך חקירות אפידמיולוגי רשותי

קב"ט המועצה, עופר פרץ, התמנה לראש 

מערך החקירות, והוביל צוות של חמישה 

עובדות ועובדי מועצה שקיבלו הכשרה 

מקצועית ופעלו לקטיעת שרשרת ההדבקה 

בטווחי זמן מיידים ובשיתוף מלא עם משרד 

הבריאות.

בדיקות קורונה - הפעלנו מתחמי בדיקות וניידות לבדיקות קורונה ללא עלות, ללא הפנייה 

וללא תיאום מראש, על מנת לתת מענה מהיר לתושבות ולתושבים, ועל מנת לקטוע את 

שרשראות ההדבקה.

נתוני תחלואה פרסמנו נתוני תחלואה יומיים, הנגשנו באופן רציף 

מידע חיוני ושמרנו על שקיפות ונגישות המידע שהתפרסם באתר 

המועצה ובעמוד הפייסבוק הרשמי שלה.

מערכת החינוך נערכה לעבודה בקפסולות ובחללים מיוחדים, 

ובסיוע של עוזרות ועוזרי חינוך וצוות המתנ"ס, ילדות וילדי קדימה 

צורן למדו את מירב ימי הלימוד האפשריים, והכל תוך הקפדה על 

הכללים ושמירה על הבריאות.

ילדות וילדי החינוך המיוחד, קיבלו מענה רציף לכל אורך 

התקופה, בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מחלקת החינוך פתחה שמרטפייה לילדי עובדות ועובדי החינוך 

המיוחד, ובחלק מהזמן גם לעובדות ועובדים חיוניים במערכת 

הבריאות והביטחון.

חבילות מזון

בדיקות קורונה ביישוב

מערך חקירות אפידימיולוגי


