
 

 

       

 

 

 

 ראשון ד' ניסן תש"ף יום

 2020במרץ  29

 לכבוד

 ראשי מועצות/ מנכ"לים

 היערכות היישובים לאפשרות של הידוק הסגרהנדון: 

מטרת מסמך זה היא לסייע למועצות האזוריות בהיערכות לאפשרות של הידוק הסגר 

יישר כוח  ואתם  מוזמנים לשתף את כל המועצות בניסיון   -בישראל. מועצות שכבר נערכו

 ובידע שרכשתם.   

מכוח האדם ותחת המגבלות   30%הקדמה: מכיוון שכול מועצה פועלת במתכונת חירום, עם  

חשיבות רבה למועצה ויכולת השפעה גדולה על ההיערכות למתן סיוע   הקיימות, יש

לתושבים. לכן, אנו עוברים למתכונת שבה היישוב מספק את המענה באמצעות מתנדבים 

 ומספקת סיוע ותמיכה לצוותים ביישובים. מרכזת את הפעילות  -מקומיים. המועצה

 :האתגרים הגדולים העומדים לפנינו

 -ביתםלשהות בבידוד ב , אשר אין באפשרותםם הנדרשים בבידודתושביטיפול ב .1

 .  עפ"י חוות דעת של גורמי המקצוע

 .סיוע לאוכלוסיות שנמצאות בבידוד )אספקת תרופות ומזון( .2

   . , תושבים עם מוגבלויותלקשישיםרה עז – לקראת חג הפסחהיערכות  .3

מסמך זה הינו המלצה בלבד. ועל כולם חלה האחריות לפעול בהתאם להנחיות  -דגישנ

 ולמגבלות הממשלה. 

 

 איך מתחילים?

זה בהחלט יכול להיות צוות הצח"י.  יש להקים צוות ייעודי לקורונה, שיפעל יחד עם הצח"י ) 

לבחון מחדש  כן יש , ל'צח"י הם באוכלוסיית סיכון/ בידוד וכוייתכן וחלק מהחברים באך 

 .(ולפעול בהתאם

" עובד/ת מועצה, המתאימים להוביל ולנהל ראש/ת מערך קורונה מועצתיממנים "  .1

.  מועצתיולתכלל את כל המידע בחמ"ל ה. תפקידם לרכז את הצוותים ביישובים

וד בקשר רציף עם ראש המועצה/ מנכ"ל/ קב"ט: בהתאם למערך הקיים בהעובד יע

 של הרשות. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראש/ת מערך קורונה ל הרשות ומספר התושבים, יש להעמיד לצד על פי גוד

, מומלץ עוד עובדי מועצה )במרחבים למשל, מונה מנהל ולו עובד נוסף( מועצתי

 .ת צח"י/ובאחראי רווחהמחלקת הר בלהיעז

יפנה טלפונית לכל חבר מליאה/ יו"ר ועד/ יו"ר צחי   ראש/ת מערך קורונה מועצתי .2

ביישוב. להסביר  את המצב: על מנת להיערך להידוק הסגר, אנו במועצה מקימים 

צוות ייעודי לסיוע לאוכלוסיות נזקקות בעת משבר הקורונה )אספקת תרופות, מזון  

 וכיו"ב(.

 

. ההחלטות מתקבלות מתנדבים()  בכל יישוב יוקם צוות מצומצם עם הגדרת תפקיד לכל אדם

 בתיאום עם  המועצה.  

 בכל יישוב ימונו בעלי התפקידים הבאים )מבוסס על מתנדבים מהיישוב(:

. מועצהראש המערך בעובד בתיאום עם , היישובי מנהל את הצוות – יו"ר .א

 למועצה.  -מעביר את מיפוי התושבים, הצרכים ודיווח מצב 

 תושבים, בתיאום עם המועצההפצת הודעות לממונה על  -דובר/ת .ב

האחראי ירכז את מרשמי התרופות של התושבים   אחראי/ת חלוקת תרופות: .ג

שלהם אין עורף משפחתי ושאינם יכולים ללכת בעצמם למרפאה/ לבית 

יש לוודא חלוקה מדויקת ויבצע את האספקה באופן מרוכז ליישוב.  -המרקחת

 לפי שם וכתובת. 

מזון מבושל יסופק רק לאנשים עם מוגבלות או  -אחראי חלוקת מזון מבושל .ד

לקשישים שאינם יכולים לבשל בכוחות עצמם. אופן קבלת המזון יפורסם בכל  

 ובשיתוף מחלקת הרווחה.רשות  בהתאם להנחיות הממשלה 

לאנשים שנמצאים בבידוד או לקשישים בודדים שאין    -רכישת מוצרים במכולת .ה

 להם  עורף משפחתי וכיו"ב. 

תפקידם להתקשר בכל יום לכל מי שאין לו עורף משפחתי, ואחת   -טלפנים . ו

על מנת לבדוק צרכים, ולהעביר   -לכמה ימים לתושבים מבוגרים, בבידוד וכו'

ליו"ר. ניתן להיעזר בבני נוער/ ותיקים. כל טלפן יקבל רשימה מסודרת, כך שלא  

 יהיו כפילויות.  

 -אם מתעוררת בעיה יש ליידע את התושבים בכל יישוב על הקמת הצוות. .ז

ידעו שיש כתובת, או בטלפון לצוות, או למוקד המועצתי, לבקשת סיוע. ניתן גם  

לשלוח שאלון בגוגל דוקס לתושבים, שיוכלו למלא את פרטי הקשר שלהם, ואת 

 הצרכים. 

 הצוות ירכז צרכים ויעביר למועצה )למשל ערכות מיגון רפואי(  

 



 

 

 

 

 

 

 

 למפות כל יישוב לפי בתי אב: יש  .3

יהיו   -יש למפות לפי סדר הצרכים את האוכלוסייה. תושבים ללא עורף משפחתי

 בראש סדר העדיפויות )קשישים, תושבים עם מוגבלויות וכן הלאה(.

ייעזרו   -תושבים עם עורף משפחתי, היכולים לסייע בהבאת תרופות/ מצרכי מזון

 במשפחותיהם. 

תי האב בהם האוכלוסיות המבוגרות ביותר ותושבים עם בראש הרשימה יהיו ב .א

   מגבלויות.

בתי אב שבהם אין עורף משפחתי קרוב שיכול לסייע בבישול או במשלוחי מזון   .ב

 לבית. 

/  8צו  /חד הוריותמשפחות המיפוי עוזר לזהות משפחות עם קושי, כמו למשל 

 וכו'.   שני ההורים בו זמניתבידוד של 

 

 

ראש/ת מערך קורונה במועצה, שידווח את תמונת המצב  ידווח בכל יום לכל יו"ר צוות  

 בהערכת המצב של המועצה.   

בחמ"ל ובמוקד המועצה תהיה רשימה של כל יישוב עם כל המתנדבים, כך שאם תושב 

 פונה, תהיה אפשרות לחבר אותו לאדם המתאים , ללא דיחוי.  

 

 משרד הפנים:

את הרשויות  יםהמלוו  מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים,שר הפנים, אריה דרעי ובקשת ל

יוקם צוות עבודה שיהיה אמון על הכנת הרשות נבקש כי בכל רשות המקומיות בנושא, 

מתקנים ברשות לקליטת תושבים בבידוד, ובמיפוי מבודדים שאין באפשרותם למיפוי 

יכלול עו"ס ייעודי   מוצע כי הצוות דעת מקצועית(.לשהות בבידוד בביתם )עפ"י חוות 

מיחידת הרווחה הרשותית  )כדי שיסייע בשלב השני בהגדרת התושבים "המיועדים לבידוד  

הרשות   עלפקיד ברשות שיהיה אחראי לפקח ולהפעיל את המתקנים.  חוץ ביתי"( וכן בעל ת

ראשוני של מתקנים אשר יכולים להתאים ל"מתקן בידוד". זהו   המקומית להתחיל במיפוי 

את  מאמץ משותף, ולכן חשוב לנו לשמוע אתכם, בכל פניה, רעיון או יוזמה רלוונטיים. 

 הנתונים יש להעביר למשרד הפנים.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

יש הזכות המלאה לחיסיון רפואי. משרד    - ילכל אדם הנמצא חיובנקודות נוספות שיש לדעת:  

הבריאות מפרסם מספר וחקירה אפידמיולוגית. תושב שאינו מאשר את הפרסום,  אין  

 לפרסם את שמו בניגוד לרצונו. 

בנוסף, לצערנו, בימים אלה יש עלייה במקרי האלימות בתוך המשפחה. על העו"סים, צוותי  

 המשפחות.  השפ"ח והצוותים החינוכיים להיות בקשר עם 

 נעדכן אתכם בהנחיות משרד הפנים בנושא אפשרויות סיוע לבידוד לאוכלוסיות בסיכון.  

 

 מאחלים בריאות איתנה לכולם

 ומתפללים לחזרה מלאה לשגרה בהקדם

 בהצלחה!

 

 שי חג'ג'

 

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות

 וראש מועצה אזורית מרחבים

 


