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 רקע .1
 

ראשית דצמבר  -ביי שבסין בסוף נובמבר -במחוז חו ,חאן-התפרץ לראשונה בעיר וו (COVID-19) גיף הקורונהנ
2019 . 

הנראה מקור הנגיף בבעלי חיים, בדיווח הראשוני המקרים יוחסו לעובדים ומבקרים בשוק למאכלי ים  ככל 
 .ועופות בעיר

בדצמבר הודיעו על כך הסינים לארגון הבריאות העולמי, ומאמצע ינואר החלו להתגלות מקרים ראשונים  31-ב
 .וץ לסיןשל הנגיף מח

 

 

 והערכות משרדי הממשלהרצף אירועי התפרצות נגיף הקורונה בישראל  .2
 

, שחזר מאיטליהישראלי  , אזרח2020בפברואר  27תאריך במקרה ראשון של חולה קורונה בישראל התגלה ה
 .יומיים שוחזרו המקומות שבהם שהה והאנשים שהיו בקרבתו לאחר

 להתמודדות וכלים מידע - הקורונה "נגיףעוד באותו היום, שלח מרכז השלטון המקומי מסמך לראשי הרשויות 
 המקומיות". ברשויות

 .במרץ נקבעה הוראת בידוד בית לכל מי שחזר מחו"ל 9-11 התאריכים בין

מוסדות החינוך, לסגור את כל מקומות הבילוי והפנאי, לאסור התקהלות  לסגור את כלבמרץ הוחלט  14תאריך ב
אישרה הממשלה שימוש באיכון  ,מטר בין אדם למשנהו. כמו כן 2מרחק של  על ץ לשמורוהומלאנשים  10מעל 

 .סלולרי לניטור נשאים ואזהרה לאלו ששהו בקרבתם

 התפשטות עם המקומי השלטון עובדי העסקת בדבר הנחיותהבמרץ שלח מנכ"ל משרד הפנים את  15בתאריך 
 מכלל עובדי הרשות 30%על תעמוד מכסת העובדים החיוניים, תפקודי, לפיהן  שמירת רצף תוך הקורונה נגיף

 מכלל עובדי הרשות(. 50%תעמוד על   –תושבים  10,000)ברשות שבה פחות מ 
 

בדי הרשויות המקומיות יצאו לחופשה/ במרץ עו 18במרץ והחל מתאריך  16ההנחיות נכנסו לתוקף בתאריך 
 חל"ת.

 
 .במרץ נפטר האדם הראשון מהנגיף בישראל  20בתאריך 

 מטר ממקום המגורים 100-במרץ נכנסו תקנות חדשות  שלפיהן אסור לצאת מהבית למרחק הגדול מ 25בתאריך 
 .והגבלות נוספות למניעת התפשטות נגיף הקורונה

 ןחודש מאי, כולל בתקופת חג הפסח ואירועי משואה לתקומה )יום הזיכרותקופת הסגר נמשכה עד לתחילת 
 גבורה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ויום העצמאות(.ללשואה ו

ביצוע  עלהממשלה בתחילת  חודש מאי, בעקבות הירידה במקרי התחלואה ולחץ כלכלי חברתי,  החליטה 
 תכנית מדורגת  להחזרת המשק  לשגרה.
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 והערכות המועצה התנהלותרצף  .3
 

 לאור התקדמות התפרצות הנגיף בעולם, הצפי כי הנגיף עלול להגיע לארץ ובמטרה להיערך מראש למשבר אפשרי
אשר במהלכה עלו תרחישים  תושבים עם מספרחשיבה  תבפברואר ערכתי פגיש 4בתאריך   .ברמת הרשות

 .בהתאם תאפשריים והיערכויו
 

ו/או באם יופעל מרכז ההפעלה  ,של "משק לשעת חירום" Modeלא היה ברור באם המדינה תעבור ל  ,בשלב זה
בהתאם לתרחיש  "אד הוק"קמת והפעלת "מיני" מכלולים לה נונערכ ,לפיכך .והרשותי והמכלולים השונים ב

 הרלוונטי לאותה עת.
 

תפרצות הנגיף וההשלכות כתוצאה בפברואר ערכתי מסמך המפרט את הערכות המועצה לקראת ה 13בתאריך 
 המסמך כלל התייחסות לנושאים הבאים: מכך, 

 
 קביעת בעלי תפקידים: צוות תכנון, צוות מידע לציבור, מתאם רפואה. •
 נוהל ביצוע הערכות מצב. •
 .מדיניות בכל הכרוך בהעברת מידע לציבורקביעת  •
 .טיפול באוכלוסייה •
 חינוך, תרבות וספורט. •
 עסקים חיוניים. •
 ביטחון התושבים. •
 המועצה. פעילות שוטפת של •

 

 וכן את הנחיות  " אשר כלל את כל הנוהלים כאמור19קוביד  -"נגיף הקורונה  בשם  תיק חרוםנפתח במועצה 
משרדי הממשלה אשר כידוע, השתנו מידי יום ולפעמים מספר פעמים ביום. תיק זה עודכן ברמה יומית בכל 

 הנחיות הרלוונטיות.

, הצגתי את תפיסת ההיערכות רוארבבפ 26במרכז השלטון המקומי בתאריך  התקייםאשר  ,הערכת מצבבדיון 
 של המועצה למניעת התפשטות נגיף הקורנה.

 למרץ בוטלו וזאת 6בתאריך אשר היו מתוכננים להיערך  ,משותפת עם רשפוןההעדלאידע ומסיבת פורים  יאירוע
של  כי בעת ההיא עדיין לא הוכרז על חובת המצאות בבידוד ,חשוב לציין בין תושבים.על מנת למנוע התקהלות 

 ה.הה גבותהחוזרים מחו"ל ומכאן שרמת הסיכון להתפשטות הנגיף בכפר הי

במהלכה הוצגה לנוכחים הערכת מצב  .במרץ התקיימה ישיבה של וועדת מל"ח )משק לשעת חירום( 9בתאריך 
 לכך.כות המועצה בהתאם למספר תרחישים והיער

במרץ, הופסקו כל ההתקשרויות עם קבלנים  14בתאריך  .עם סגירת הפעילות במוסדות החינוך, תרבות ופנאי
וכן בוטלו כל המופעים, הרצאות והצגות אשר  (אבטחה, הסעות, ניקיון וגינון) הנותנים שירותים למוסדות אלו

 היו מתוכננות להתקיים.

עם קבלת הנחיות מנכ"ל משרד הפנים נערכנו לצמצום מספר העובדים במועצה עד כדי  ץ,במר 15בתאריך 
, כפר וזאת למרות העבודה כי .על כל המשתמע מכך םמכלל עובדי המועצה כעובדים חיוניי 30.88%השארת 

 עובדים חיוניים מכלל עובדי 50%תושבים רשאי להשאיר  10.000ישוב בו מתגוררים פחות מ  שמריהו הינו
 המועצה.

למרץ לעבודה במתכונת מצומצמת, כל עובדי המועצה  18המועצה עברה בתאריך  ,על פי הנחיות הממשלה
 לחל"ת )ע"פ בחירת העובדת(. האשר הוגדרו כלא חיוניים יצאו לחופשה למעט עובדת אחת אשר יצא
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עברו למתכונת עבודה  ,ו'(במקביל העסקים אשר הוגדרו כחיוניים בכפר )מכולות, ירקנים, בית המרקחת וכ
וכן בהתאם  ,אחרת, בכל הכרוך לשעות הפעילות, מספר העובדים, מספר הלקוחות אותם ניתן לשרת בזמן נתון

 להנחיות משרד הבריאות ומשרדי הממשלה האחרים.

למעט טקס הזיכרון  ,כי הטקסים אשר תוכננו להיערך כחלק מאירועי "משואה לתקומה" בוטלו ,מיותר לציין
תוך שמירה על הנחיות  ,משתתפיםמבעוד מועד בהרכב מצומצם של  י מערכות ישראל אשר צולם ללא קהללחלל

 משרד הבריאות )ריחוק, מסכות וכד'(.
לכלל  Zoomהטקס הועלה לאתר המועצה בזמן אמת  והועבר הן באמצעות הפייסבוק והן באמצעות תוכנת 

 התושבים.
 

הירידה בתחלואת הקורונה, החליטה הממשלה לאפשר הקלות בסגר ובהנחיות בתחילת חודש מאי, לאור 
 פתיחת עסקים, מועדני כושר ועוד.השונות כגון: פתיחה מדורגת של מוסדות החינוך, 

, תקן אשר המוסדות "התו הסגול"לפתיחה וכללי התנהלות אשר פורסמו תחת כל אחת מההקלות נקבע מתווה ל
 של הרשות והעסקים חייבים למלא, לאור כך מונה במועצה אחראי "תו סגול". 

 
 

 ניהול המשבר על ידי המועצה .4
 

 צוות תיכנון
 

, הנחיות במשבר תבמועצה הוקם צוות תיכנון אשר תפקידו היה לקיים הערכות מצב בהתאם להתפתחויו
  הקורונה. תשיגרהתפתחויות הכרוכות בניהול ו/או   הממשלה

 
 :הרכב צוות התיכנון כלל את

 ראש המועצה 
 רמ"ט המועצה בחירום 
 ראש מכלול מידע לציבור 
 תושב בעל ניסיון רב בניהול משברים. 

 
 
 

 הערכות מצב
 

 על ידי ביוזמת ראש המועצה בהתאם להתפתחויות וההנחיות אשר פורסמו התקיימות המצב במועצה והערכ
 .ומרכז השלטון המקומי משרדי הממשלה )משרד הבריאות, משרד הפנים וכו'(

 
למרות ההמלצה לקיים הערכות מצב יומיות, החלטתי לקיים הערכות מצב בהתאם להתפתחויות 

 .ולא על בסיס יומי קבועהנחיות הממשלה  של  משמעויותוה
 

נערכו מספר הערכות מצב בהתאם לצורך, חלקן תוך כדי מפגש פיזי וחלקן בשיחות ועידה בהתאם לזמינות של 
 חברי הצוות ודחיפות הנושא. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 המועצה המקומית כפר שמריהו

 ראש המועצה

 

5 

 

 
 

 הערכת מצב בזום
 
 

 מידע לציבור
 

 :בהרכב שלמידע לציבור הוקם צוות 
 ראש המועצה 
  ראש מכלול מידע לציבור 
  יועץ תקשורת 
  שני תושבים 

הרציונל אשר עמד לעינינו כאשר  ,מדיניות העברת המידע וההודעות לציבור התושביםאת לקבוע  היה תפקידו
 :ניקה וכנ"ל גם עודף מידע, לפיכך הוחלט לפעול כדלקמןאהיה כי חוסר מידע גורם לפ

 הודעות לציבור, מלבד האגרת לתושב אשר מפורסמת מידי שבוע,  פורסמו בהתאם להתפתחויות ה
 וההנחיות השונות.

 
 פייסבוק ובאתר המועצה.האלקטרוני, הדואר הבאמצעות  במקביל  פורסמו ההודעות 

 
 ה הודעות SMS  הרשות. אששלחו אך ורק בהתאם לדחיפות ו/או חשיבות ההודעה ובאישור רנ 

 
   ,ברגישות בכל הכרוך בהעברת מידע  פעלנועקב ריבוי ההודעות לציבור מאמצעי התקשורת השונים

   עומס(.ו לציבור )תדירות ההודעות, חזרה על תוכן

 

  ם שונים להפצה בדחיפות במידת הצורך. יבנוסף, הוכנו מבעוד מועד "הודעות נצורות" על פי תרחיש
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 ישיבת ראשי מחלקות בתקופת הקורונה
 
 
 

 אוכלוסייה
 

 את הנחיות משרדי הממשלה השונים בקרב האוכלוסייה.  המועצה פעלה לקיים בכפוף לסמכות החוקית,
 מסגרת לפעול כנגד מפירי ההנחיות בדרך של הסברה והרתעה.ה הקו המנחה היה

 
נגיף  ובכך נמנעה התפשטות  פעולה בכל הכרוך למילוי אחר ההנחיות השונותפו שית תושבי הכפרכי  ,יש לציין

 .  מקרי קורונה בכפר לא התגלוזאת לאור ו הקורונה בכפר
 

על ביצוע כל  המועצה הייתה בקשר במהלך כל תקופת המשבר עם מנהל בית האבות "נווה אביב", אשר הקפיד
 .הקורונה בבית האבותמנעה מקרי תחלואה מנגיף  זועובדה   הנחיות משרד הבריאות.

  
 
 שירות פסיכולוגי ו וחהור
 

מתעוררות  הםבוסיוע למקרים " למתן מענה חם-קולרשות התושבים " העמידה המועצה במרץ 12בתאריך 
כאשר מנהלת מחלקת הרווחה ומנהל השירות הפסיכולוגי  חוסר ודאות, שאלות והתייעצויות תחושות ,חרדות

 למתן מענה. 24/7היו זמינים 

 .הוגדרו כעובדים חיוניים ימנהלת מחלקת הרווחה, עו"ס נוער ומנהל השירות הפסיכולוג 

 75)גילאי  מחלקת הרווחה ערכה מספר סבבים של שיחות עם תושבים הנמנים על האוכלוסייה המבוגרת
להפיג את תחושת הבדידות והניתוק משאר  ,, זאת על מנת למפות את הצרכים והסיוע הנדרש ובנוסףומעלה(

 קרובי המשפחה עקב הסגר ולשיפור מצב הרוח.

התאפיינו בעריכת קניות, לעזרה  הדרישות ,(בבית )קבוצת סיכון רהיות והתושבים המבוגרים הקפידו להישא
 .באמצעות האינטרנט ועזרה ברכישת תרופותהנחיה כיצד לערוך קניות 

דואר ומעלה לצרכי עדכון מס' טלפון וכתובות  65שיחות עם תושבים מגילאי  ערכואשר  ,מתנדבות 21גויסו 
בסיוע . בחלק מהמקרים תוך כדי השיחות התפתחו קשרים עם תושבים אשר נעזרו במתנדבים אלקטרוני

 נוסף.
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 נעשו במסגרת פעילות מחלקת הרווחה מספר יוזמות חברתיות:  ,בנוסף לשיחות הטלפון
פעולות אשר . יום הזיכרון לחללי מערכות ישראלערב חלוקת פרחים לפני חג הפסח, וחלוקת נרות זיכרון ב

 בקרב התושבים. חיוביםוהדים  ותו תחושעורר
 

 

 חינוך, תרבות וספורט 

 

הונחתה מחלקת החינוך להיערך למתכונת של  ,עוד בטרם התקבלה החלטת ממשלה לסגירת מוסדות החינוך
 מרחוק,  הן בגני הילדים והן בבית הספר גש"ר. מידהל

נערכנו במועצה לאפשר לתלמידי בית הספר להגיע בצורה  ,מיד עם סגירת מוסדות החינוך והחלת הסגר
 מבוקרת תוך שמירה על הנחיות הריחוק לבית הספר על מנת לקחת חומרי לימוד לצורך הלמידה מרחוק.

מערכת למידה אשר נבנתה על ידי הצוות החינוכי בכפר שמריהו  התבססה עלעיקר תכנית הלמידה מרחוק 
 צולמים במסגרת מערכת השידורים הלאומית.ובנוסף ניתנו כהעשרה שיעורים מ

על פי ההנחיות כל עובדי מחלקת החינוך יצאו לחופשה למעט מנהלת המחלקה אשר פיקחה על תהליך 
, תלמידי חוץ תיכון בחוף השרוןר, גני הילדים, בית הספר גש"כלל התלמידים מהכפר )הלמידה מרחוק של 

 והחינוך המיוחד(.

ה בהיערכות מוסדות החינוך לקראת החזרה ללימודים והיערכות לקראת שנת , טיפלמנהלת מחלקת החינוך
 , הוקם מערך תמיכה לצוותי החינוך, להורים ולילדים. ובנוסף הלימודים תשפ"א  )שנת הלמודים הבאה(

במהלך חוה"מ פסח חולקו ערכות יצירה לילדים אשר כללו בריסטול, צבעי גועש ומכחול, הילדים התבקשו 
 ותלות את הציור על גדרות הבתים.לצייר 

ובמתווה  לפי לוח הזמניםלחזרה לפעילות  נערכו מבעוד מועדת הספר גש"ר( גני הילדים ובי מוסדות החינוך )
 קיום כל ההנחיות הרלוונטיות לעת ההיא. על אשר נקבע תוך הקפדה 

המופעים והאירועים אשר היו במרץ,  14בית וייל מרכז התרבות בכפר, נסגר מיד עם הטלת הסגר בתאריך 
 מתוכננים בוטלו ופעילות החוגים הופסקה.

 
 פעילות מועדון הספורט הופסקה בהתאם להנחיות ומגרשי המשחקים וגני השעשועים נסגרו. 

 
מתחם בית וייל( הוגדרו כעובדים חיוניים, במתחם בית הספר ובמתחם הגנים, בהבית ) ותהמקום לציין כי אב זה

עבודות תחזוקה ושיפוצים וזאת במטרה  והתבצעובמהלך התקופה בה מוסדות החינוך ובית וייל  היו סגורים 
 לקדם ולצמצמם את היקף העבודות הנדרשות במהלך שיפוצי הקיץ.

 

 ביטחון ופיקוח 

 

בד, אוחדה הפעילות של מחלקת הביטחון בל םעם המעבר לעבודה במתכונת מצומצמת, עובדים חיוניי
 יהקב"ט והפקח ביצעו סיורים לשמירת הסדר הציבור  .ומחלקת הפיקוח תחת אחריות קב"ט המועצה

 .)כהתראה בלבד( .של הנחיות הממשלה לכל הכרוך במניעת התפשטות נגיף הקורונה הולאכיפ

 ביצעה סיורים בכפר ובמושב רשפון. "605יחידת המתנדבים  "במהלך התקופה,

 ובעקבות הסגר ואיסור היציאה לעבוד עלולה עקומת הפשיעה באזורנלמרות החששות כי ש ,חשוב לציין
 .לא היו אירועים פליליים או חריגים  בכפר שמריהוזה  ,מתחילת האירוע ועד לתאריך הכנת מסמך לעלות,
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 הנדסה

 

חיוני המשיך לפעול לקידום פרויקט תשתיות הביוב ותכניות נוספות כגון: מהנדס המועצה אשר הוגדר כעובד 
 ועוד. 3006קד, מרכז הכפר, תמ"ל תכנית מתחם הנוריות, שביל הש

 דוא"לאמצעות באשר פנו לתושבים בנוסף, במסגרת האיסור על קבלת קהל במשרדי המועצה, ניתן שירות 
מימוש נכסיהם )עסקאות מכר והיתרי צורך אישורים לל בקשה,  בקשות להיתרי בניה, לקבלת מידע תכנוני

 בניה(.

היות ובהתאם להנחיות לא ניתן היה להיפגש עם יועצים ונותני שירותים חיצוניים הורגשה האטה בקצב 
הוועדה : םבינה השוניםוהביצוע גופי התכנון עם העבודה ולמרות כל המגבלות המחלקה קיימה קשר רציף 

 וזית, הותמ"ל וחברת נתיבי ישראל בע"מ. המקומית, הוועדה והמח

 

 אחזקה

 

כל ארבעת עובדי מחלקת האחזקה הוגדרו כעובדים חיוניים וטיפלו כבשגרה באחזקה השוטפת של הכפר 
 כנית העבודה השנתית.וובביצוע עבודות אחרות אשר היו מתכוננות במסגרת ת

  .בודות לשיפוץ וחידוש המתחמיםהעהבית במתחמים השונים בביצוע  ותבנוסף, עובדי המחלקה סייעו לאב

 

 
 ישיבת מליאת המועצה בצל תקנות הקורונה
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 עבודת המועצה מול הרשויותסיכום  .5

 
 

 רשויות שכנות
 

ום השרון, חוף הרצליה, רמת השרון, הוד השרון, כפר סבא, רעננה, דר :הרשויות בשרון ראשי במפגש של פורום
המועצה  אשר ו שלבמרץ, הוחלט על הקמת צוות משותף בראשות 5אשר נערך בתאריך  וכפר שמריהו,השרון 

ויופעל רק במידה ולא  ירכז את נושא היערכות הרשויות למניעת התפשטות נגיף הקורונההצוות  .כפר שמריהו
 .מענה ברמה הלאומית ןיינת

 
ברמת ההתנהלות השוטפת של שיגרת הקורונה התקיים שיח של החלפת דיעות והתייעצויות בין ראשי הרשויות 

 ברקע סוכם על סיוע הדדי בין הרשויות במידת הצורך.כאשר 
 
 

 מרכז השלטון המקומי
 

ניהול וטיפול הרשויות המקומיות בהצלחה במשבר הנוכחי הינו הודות למעורבות מרכז השלטון המקומי אשר 
 שימש "מורה נבוכים" בכל הקשור להנחיות משרדי הממשלה השונים.

 
ים יותר בהתאם לצורך, ובו ריכוז ההנחיות, הסברים להנחיות וכן ולעיתהמרכז דאג להפיץ מידי יום עדכון 

 בכל שעה. . בנוסף הוקם במרכז חדר מצב למתן מענה מידיי לכל שאלה ו/או הבהרהםלוונטייקישורים ר
 .ומפורט יתרה מזאת, נעשו פניות לרפרנטים הרלוונטיים בכל נושא והמענה היה מדויק

 
 כסגן יו"ר וועדת ביטחון במרכז השלטון המקומי, השתתפתי במספר ישיבות והתייעצויות של חברי הוועדה

    ותרמתי מניסיוני בתחום ניהול המשברים.
 
 

 משרד הבריאות 
 

 תהמועצה בכפר שמריהו הינה מועצה ״קטנה״ כהגדרתה במשרד הפנים, ולפיכך אין במועצה משרה סטטוטורי
 של מנהל מחלקת בריאות או ממונה בריאות. 

הקשר במהלך האירוע בין משרד הבריאות למועצה, למעט ההנחיות הכתובות של המשרד, נעשה בשיח בין 
 הרופאה המחוזית לבין ראש המועצה. 

רופאת המחוז מצאה את הזמן, למרות העומס הרב, לסייע בהכוונה ומציאת פתרונות לנושאים ראוי לציין כי 
 אשר נדרשו.

 
 משרד הפנים

 
 במספר מישוריים: ההייתמשרד הפנים במהלך משבר הקורונה הנוכחי מול ההתנהלות 

  מתן הנחיות לביצוע בהתאם להחלטת הממשלה בכל הכרוך לצמצום מספר העובדים ברשויות עד
 כדי השארת עובדים חיוניים בלבד.

 נה עסקיתרנוהנחות באבכל הכרוך למתן  הדרכה . 

 הכוונה בנושא מתן אישורי מעבר לעובדים חיוניים . 

 

 .תחוםכל במחוז נרתמו ופעלו ביעילות לסייע למועצה ב משרד הפניםנציגי  ,במהלך כל המשבר
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 פיקוד העורף 

 

                                                    )התפרצות מגיפה(. הפנדמיפיקוד העורף והרשויות מעולם לא נערכו לתרחיש 
 ללא בעלי תפקידים אחריםבלבד, , הגיוס כלל מפקדים למרץ 17 בתאריך גויסומפקדי היקל״ר בנפת גלילות 

עת ב חלטה נכונה כשלעצמה מעצם העובדה כי מרכזי ההפעלה ברשויות לא אוישו ולא היה ברורהמהיקל״ר, ה
 והיקפו.איזה רשות צריכה סיוע ובאיזה  ההיא

ה באירוע, ללא צורך בסיוע של גורמי ערוכה מראש ובשליטה מלא ההיות והמועצה המקומית כפר שמריהו היית
 הצורך לסיוע המועצה תפנה לפיקוד. ויעלה במידה  ,הפיקוד, הוחלט בעצה אחת עם מפקד הנפה כי

 הרעיון המנחה בעבודה מול הפיקוד היה מורכב ממספר תובנות: 

  אירוע.על ההמועצה ערוכה ובשליטה 

 חלוקת מזון ותרופות, שמירת קשר עם  הבישוב אין צורך בסיוע בכל הכרוך לטיפול באוכלוסיי(
 , גיוס והפעלת מתנדבים(.האוכלוסיי

 ( 0לא התגלו מקרי תחלואה בישוב  .)מקרים 

 .שמירה על תחושת רוגע ושליטה אצל התושבים 

  מפקדת הנפה והרשות ובין מפקד הנפה לראש הרשות. בין  שיתוף פעולה 

 

 משטרת ישראל
 

נערכה פגישה עבודה עם מפקד תחנת גלילות, ק. אג״ם וקמב״ץ. במהלכה הוצגו הערכות הן  בתחילת חודש מרץ
 ם ציפיות לעבודה משותפת. תאוהמועצה והן משטרת גלילות לטיפול באירוע, סוכם על נוהלים לסיוע ו

אות המועצה ביקשה מספר פעמים בודדות סיוע התראתי מתחנת גלילות בכל הכרוך להפרת הנחיות משרד הברי
 על ידי אזרחים, לא בהכרח תושבי הכפר.

, םמבצע משותף של המשטרה ומחלקת הפיקוח במועצה לאכיפת הנחיות משרד הבריאות בעסקים החיוניי נערך
 במסגרת מבצע זה לא ניתנו דו״חות אלא הוסברו ההנחיות והדרך הנכונה לקיימם. 

 
 לקחים .6

 

 :, עד כההנוכחית בתקופת משבר הקורונהמהיערכות ופעילות המועצה חים להלן פירוט הלק

  

 לקחים לשימור

 .הכנת תיק היערכות וסדר פעולות מבעוד מועד 

 יומי. ל בסיסקיום הערכות מצב בהתאם להתפתחויות ולא ע  

 על בסיס הערכות המצב תוך לקיחה בחשבון משמעות  םהכנה מראש של רשימת עובדים חיוניי
 התרחישים האפשריים. 

  להמשך מתן השירותים לתושב באופן רציף וללא תקלות.  םהעובדים החיונייהירתמות 

  .קיום ערוצי עדכון בזמן אמת עם משרדי הממשלה השונים ומרכז השילטון המקומי 

  .העברת מידע לציבור תוך שמירה על תחושת הרגיעה והעברת מסר ברור כי המועצה בשליטה 

 תוך מתן דגש לצרכיהםוצת סיכוןשמירה על קשר פרטני עם תושבים הנמנים בקב , . 
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 לקחים לשיפור

 .מינוי ממונה בריאות רשותי 

 הובלה(., הכנת נתונים ועבודת מחלקת הבטחון )היערכות מראש 

 והקמת גרעין מתנדבים. מינוי רכז מתנדבים 

 

 סיכום .7
 

שמרו מסלול , נללא תקלותרציף הערכות המועצה מבעוד מועד הוכיחה את עצמה ובאה לידי ביטוי בתפקוד 
 .אספקת מים וכו'( ,בכפר )ניקיון הכפר, פינוי אשפה וגזםהשקטים מת החיים ורק

  
לפיכך הטמעת ונגיף קיים חשש מוחשי להתפרצות מחודשת של ה לאור העובדה כי נגיף הקורונה עדיין נמצא,

 לכך. נערכיםואנו   יתהלקחים בהקדם הינה הכרח
 
 

 בריאות איתנה לכולכם,
 
 

 
 
 
 

 

 
  


