היערכות המועצות
האזוריות למשבר
הקורונה נכון ליום
שישי 13.3.20

רקע כללי:
נכון לכתיבת דברים אלה (יום שישי ,13.3.20
בשעת הפרסום):
 126חולי קורונה בישראל.

***פעוטונים ,גני ילדים ומסגרות החינוך המיוחד:
לימודים מתקיימים כסדרם
***בתי -ספר ומוסדות להשכלה גבוהה :לא
פועלים.
*ככלל ,אנו ממליצים להיצמד להנחיות הממשלה.

הנחיות משרד הבריאות
()13.3.20
•יש להקפיד על היגיינה אישית
•להימנע מלחיצת ידיים
•להתעטש לטישו
• שמירת מרחק מינימלי של מטר 2 -מ'
•קיום אירועים פרטיים כגון חתונות ,בר מצוות
ושמחות -עד  100איש (יש להימנע עד כמה שאפשר
מהתקהלויות בכלל).
• צוותי בריאות המטפל בחולים – התכנסות רק
למטרות עבודה ובקבוצות שלא יעלו על  15איש.
• מי שחזרו מכל יעד בחו״ל יש לשהות בבידוד  14ימים.
• יש להימנע מביקורים בבתי חולים ובמוסדות
לקשישים .ככל שיש צורך במלווה ,יש להסתפק
במלווה אחד .אנשים עם סימפטומים אינם רשאים
ללוות חולים או לבקר במוסדות לאוכלוסייה
הקשישה.

הנחיות משרד הבריאות
()13.3.20
• מומלץ לבני  60ומעלה ולבעלי מחלות רקע
כרוניות כגון מחלות לב ,סכרת ,יתר לחץ דם,
מחלות נשימתיות או דיכוי חיסוני ,להימנע
מהתקהלויות וממגע עם אנשים ששבו מכל
יעד בחו״ל או בעלי תסמינים או אנשים
החשודים כחולים ,תוך שמירה על שגרת
החיים.
• להימנע ככל הניתן מהתקהלויות של קבוצת
אנשים במרחב אחד .אם מקיימים אותן –
בהרכב מצומצם ככל הניתן ובכל מקרה ,לא
יותר מ 100-איש.

הנחיות משרד הבריאות
()13.3.20
• אירועי ספורט יתקיימו ללא קהל .ככל
שמשתתפים שחקנים או שופטים מחו"ל ,יש
לפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות
הייעודיות לתחום הספורט.
• באחריות חנויות ,קניונים ומרכזי קניות –
למנוע צפיפות ולווסת את עומס המבקרים ברגע
נתון ועל הציבור להקפיד על שמירת מרחק סביר
בין אנשים.
• כחלק מהיערכות לשלבים הבאים ,על
המעסיקים להיערך ולהגדיל ככל הניתן לעבודה
מרחוק.

הנחיות משרד הבריאות
()13.3.20
צעדים נוספים:
על אנשים עם חום של  38מעלות ומעלה ותסמיניםנשימתיים (שיעול או קושי בנשימה) להישאר בבית
עד יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר
לבדיקת קורונה ולפעול כמקובל.
אנו פונים לתושבים המחויבים בבידוד ביתי להמשיך
למלא אחר הנחיות משרד הבריאות ולגלות אחריות
אישית וציבורית .כשאתם שומרים על עצמכם אתם
שומרים גם על יקיריכם ועל כל הקהילה
כל הפרטים באתר משרד הבריאות:
http://bit.ly/MOH-Corona

מטרת על :שמירה על החיים והימנעות מהדבקות
הנחת העבודה ,שמתבססת על הנחיות משרד

הבריאות :על הרשויות המקומיות להיערך
לעבודה מרחוק.
היערכות הרשות המקומית לשליטה מרחוק -בכל
התחומים הינה צו השעה.
המועצה האזורית מוגדרת כמפעל חיוני ולכן עלינו
להיערך להמשך מתן מענה שוטף בשירותי הליבה
לתושבים.
יש למפות את העובדים החיוניים בשני חתכים:

 .1עובדים חיוניים שיכולים לעבוד מרחוק – אין
הכרח פיזי להתייצבותם במקום העבודה (למשל,
מוקד)
 .2עובדים חיוניים שחייבים להגיע למקום העבודה
(פינוי אשפה ,ביוב ,ביטחון ,עו"סים וכד').

המלצות:
 .1יש לכנס את מטה החירום בהשתתפות כלל המכלולים (קב"ט,
חינוך ,רווחה ,דוברות ומידע לציבור ,בטחון ,איכות סביבה,
הנדסה ,לוגיסטיקה ,גזברות ,פיקוח ,מיחשוב ,וועדה חקלאית
ומתאם הבריאות המועצתי).
 .2יש למפות את "נושאי הליבה" אותם חייבים להמשיך ולספק
תוך שמירה על עקרונות "הרציפות התפקודית" .לצמצם קבלת
קהל.
 .3מיפוי בעלי תפקידים תוך דגש על שמירת הכללים בדבר
"רציפות תפקודית" ולדאוג שלכל בעל תפקיד יהיה מחליף.
 .4ממונה בריאות מועצתי (אם אין ,למנות בעל תפקיד שיעמוד
בקשר עם מ .הבריאות) – חייב להיות בקשר רציף עם הרופא
המחוזי במשרד הבריאות ליצור ערוץ תקשורת.
 .5מוקדים רשותיים – מומלץ למנוע כניסה של בלתי מורשים
למוקד .יש לשקול ביצוע העבודה מהבית במידת האפשר .יש
להקפיד על תדרוך יומי של המוקדנים על מנת לוודא בקיאות
שלהם במסרים ובתמונת המצב המועצתית.

המלצות:
 .6היגיינה אישית  -יש להקפיד הקפדה יתרה
על כללי היגיינה .יש להימנע ממגע .לחיצת
ידיים  /חיבוקים  /עבודה בתנאים של
צפיפות.
 .7מידע לציבור – ההנחיות הקובעות של
משרד הבריאות .יש לוודא מסירת מידע
מהימן ומאומת בלבד! העברת הודעות
בקבוצות ווטסאפ אפשרית מגורמים
מוסמכים  /רשמיים בלבד.

המלצות המשך:
 .8אוכלוסיית הוותיקים – יש להגן ככל הניתן על
הותיקים (גילאי  .)+60הידבקותם בנגיף מסוכנת.
יש להמליץ לאוכלוסיה זו למעט ככל הניתן
בחשיפה למרחב הציבורי  /התקהלות באולמות.
חשוב מאוד לדאוג להפיג את הבדידות הנגזרת
מכך .באמצעות שיחות טלפון ,ביקורי עו"סים,
נוער וכד'.
 .9אירועים והתקהלויות – בהתאם להנחיית משרד
הבריאות ,נכון לרגע זה ,התקהלויות עד  100איש
בלבד .כולל אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות.
 .10מומלץ לחטא אוטובוסים ורכבי הסעות
לתלמידים– עבודה על פי מסמך הנחיות ממשרד
החינוך  -המנהל לפיתוח מערכת החינוך אגף א'
הסעות והצטיידות)

דגשים:
 .1יש להיערך לעבודה מרחוק.
 .2יש להיערך למענה חינוכי עבור ילדי עובדים
חיוניים.
לצמצם קבלת קהל
 .3לזהות את האוכלוסיה שלא מקבלת מידע,
ולמצוא דרכים להגיע אליהם (למשל ,ותיקים:
צח"י ,סטודנטים ,בני נוער)
 .4כדי לחזק את הערבות ההדדית בקהילה:
המליצו לצח"י לקיים פעילויות עבור התושבים
שבבידוד (למשל ,בישול אוכל ,עזרה בקניות וכו')
 .5בזמן הבידוד -קיים חשש שהמתחים יובילו
לאלימות במשפחה .על הצוותים להיות בקשר
עם המשפחות.

דגשים:
 .6עדיפות שמס'  1ו 2 -לא יעבדו בקירבה
פיזית.
 .7אגף שפ"ע :לוודא שהעובדים ממוגנים כמו
שצריך ושומרים על כללי ההיגיינה הקפדניים.
 .8מומלץ ליצור מאגר מתנדבים ,בנוסף לצח"י,
ולהיעזר בהם בהתאם לצורכי הרשות
המקומית.
 .9היערכות לפעילות בלתי פורמאלית
ביישובים -במסגרת המגבלות ,כולל פעילות
מרחוק.

הגבלות בתי כנסת:
א .מניינים שבהם בדרך כלל יש יותר מ  100מתפללים,
באחריות הגבאים לוודא שלא עוברים את המספר המותר
( 100גברים  +נשים) .האחרונים/ות (מעל  )100לא יורשו
להיכנס.
ב .במידת האפשר ,יש לפצל את המניינים בשבת לשעות
שונות או מקומות שונים כדי להמעיט את מספר המתפללים.
ג .להקפיד על אוורור באמצעות חלונות פתוחים בבית
הכנסת.
ד.מי שאינו חש בטוב ,ומי שמפתח תסמינים בדרכי נשימה,
אסורים לבוא לבית הכנסת.
ה.אנשים בקבוצת סיכון ,עדיף שיתפללו בביתם.
ו .יש להשתדל לא להאריך בתפילה ,וכן לקצר בדברי תורה.
ז .להקפיד לא ללחוץ ידיים ,לא לנשק ספר תורה ,מזוזות,
וסידורים .עדיפות להביא סידור וחומש אישי מהבית.
ח .להקפיד לרחוץ ידיים עם סבון ,יש להשתדל שיהיו בקבוקי
אלכוג'ל בכניסה לבית הכנסת.
ט .בתום התפילה יש להתפזר ולא להתקהל ביציאה מבית
הכנסת.
י .נא שימו לב לשכנים ,קשישים ,בודדים וכדומה ועזרו להם
בתפקוד היומיומי בזמן מורכב זה.

דילמות ונקודות למחשבה:
•

לא ניתן לחזות את אחוז הנדבקים מנגיף הקורונה בתחומי המועצה.

•

לא ניתן לדעת בוודאות את מס' התושבים השוהים בבידוד (צנעת הפרט ,אנשים

שמתביישים).
•

תושבים המפרים את צו הבידוד.

•

תושבים הנדרשים לבידוד ,ומפרים את הצו לקבל שירות מעובדי המועצה.

•

ייתכן ולמוסדות החינוך יגיעו ילדים כשהוריהם בבידוד.

•

צפי ביטול אירועים עתידיים לרבות אירועי פסח (הרמות כוסית) ואירועי יום
העצמאות.

•

רמת הקשב למצב הנדרשת מעובדי המועצה בבניין המועצה ובשטח (לרבות קבלת
קהל).

•

הקצאת עמדת שירותים לעובדי מועצה בלבד (לא רק ציבורי) בבניין המועצה.

•

קשישים ואוכלוסיות מוחלשות המשך מתן מענה

•

עלייה של מתחים בתוך הבית כתוצאה מהבידוד ,מה שיכול להביא לאלימות
במשפחה

•

חינוך בלתי פורמלי האם יש תלות הדדית בהנחיות מערכת החינוך הפורמאלית.

מכלול חינוך:
 .1על כל ראש כיתה (פעוטון /גן /בית ספר) להיות
בקשר יומיומי עם ההורים .לשלוח מידע הסברתי
לשיתוף הילדים ,הפעלות בבית ,לוודא שהכל תקין,
להציע סיוע וכיוב'.
 .2ניתן לקיים פעילויות ביישובים ,במסגרת
המגבלות של מ .הבריאות הכוללות הקפדה על
היגיינה ושמירה על מרחק ,באמצעות סטודנטים,
מדריכי נוער ,תנועות הנוער וכו'.
 .3למידה מרחוק -משרד החינוך.
 .4צוות המחנכות/ים ,השפ"ח והעו"סים היישוביים
צריכים לעקוב .בעקבות הבידוד בבית ,יש חשש
מעלייה במקרי האלימות במשפחה.
 .5פעילות הפגה מרחוק ,באמצעות המדיה ,שליטה
מרחוק.

מיכלול אוכלוסייה ,שירותים חברתיים (רווחה):
 .1לכנס בהקדם את צוות הרווחה במועצה ,את צוותי הרווחה בישובים,
מנהלי הקהילות ובעלי תפקידים מרכזיים בקהילות להנחיות ולקביעת
נוהלי עבודה -ניתן לעשות זאת בשיחת וידאו.
 .2להתכנס אחת ליום ,בשעה קבועה לצורך העברת עדכונים מהיישובים
למועצה ומהמועצה ליישוביה (מספר מבודדי הבית ביישובים ,כולל
מבודדים חדשים) לבדוק מצוקות וחוסרים באחריות העו"סים והצח"י
 .3לחדד דרכי תקשורת פנים ולקבוע תהליך מסודר לקבלת החלטות.
 .4חשוב ביותר לעדכן את רשימות הטלפונים והמיילים ולוודא,
שפרטיהם של כל תושבי היישוב/מועצה מעודכנים ונמצאים ברשימה.
 .5לוודא שיש בכל יישוב איש קשר לוותיקים ,איש קשר לאוכלוסיות
מיוחדות ,איש קשר למבודדי בית על מנת לרכז סיוע ומידע עבורם.
 .6למעט בביקורי בית ולרכוש ציוד הגנה חד פעמי לעו"ס ואנשי צוות
שידרשו להגיע למבודדי בית במצוקה.
 .7קשר רציף של מחלקות המועצה עם משרד הבריאות וקופות החולים
 .8להנחות את היישובים לדאוג להגדלת המלאי במרכולים ,מלאי
תרופות במרפאות.
 .9ביישובים בהם אין חנות/מרכול לתת מענה להצטיידות  -הסעות
(השהייה בבית תגביר צריכת מזון ומוצרי יסוד)
 .10לשמור על קשר רציף עם העמיתים ,מנהלי הרווחה במועצות
האזוריות ,לשתף ביוזמות להתמודדות ופתרון בעיות ,כמו גם האתגרים
שאתם נתקלים בהם.
 .11הפעלת מרכזי יום לקשיש ,מועדוניות -בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.

צח"י:
הגורם ברשות יעמוד בקשר עם צוותי הצח"י ,ינחה
כיצד לפעול.
מומלץ להאציל סמכויות :נציג הצח"י יוציאו
הודעה לתושבים (בתיאום עם הדוברות) ,יהיו
אחראים על איסוף המידע ביישוב :מי בבידוד,
האם זקוקים לעזרה ,הענקת סיוע וביקורים אצל
קשישים.
הצח"י יעביר בנוסף לאמצעי התקשורת את
הודעות הדוברות לתושבים.

מכלול מידע לציבור ,דוברות

:

אמצעים להפצת מידע:
אתר המועצה ,פייסבוק ,מיילים,
ווטסאפ יישובים (בשת"פ צח"י)
מוקד המועצה ומחלקות המועצה
***מומלץ להיעזר גם במערכת החינוך :גננות ,מחנכות
ומחנכים.
***מנהיגים ורבנים קהילתיים /מובילי דעת קהל
מוקד 106
תגבור מוקד  106ומתן מענה לפניות הציבור.
העברת הלכי הרוח בקרב הציבור.
ניטור המידע המתבקש מהפונים.
תדרוך המוקדנים והעברת מסרים ומידע.

הנחיות ומסרים
מומלץ להכין הודעות נצורות ,הפצת הנחיות להתגוננות
והסברה לתושבים -ממשרד הבריאות ,מידע על הנגיף,
הסברים לילדים ,הצעות לפעילויות עם הילדים בבית
וכיוב'.

כח אדם:
ריענון נהלים
לוודא שהעובדים החיוניים מודעים שעליהם להגיע בכל
מצב
ליצור מאגר מתנדבים

חקלאות:
*לזמן את יו"ר הועדה להערכות מצב.
כח אדם חסר :להיעזר במרכזי הצעירים ,בני נוער ביישובים.

בנוסף :פלטפורמת סאנדו המחברת בין חקלאים ומתנדבים
לסיוע חקלאיhttp://sundoapp.co/Share. :
לצורך העניין "השומר החדש" הקימו חמ"ל המחבר בין
חקלאים ומתנדבים בטל.5388* :

מהמשבר הזה -נצמח.
ראשי התחומים במרכז המועצות ,מנכ"ל ממ"א ואני,
כאן ,לשירותכם.
בהזדמנות זו נאחל רפואה שלמה לנדבקים ונקווה
שנחזור לשיגרה מלאה בהקדם.
בהצלחה!!!
שי חג'ג'
יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש המועצה האזורית מרחבים

