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עבור: 
מנהלי היישובים ובעלי תפקידים

צוותי הצח"י ביישובים

הנדון: עדכונים מבית המועצה בנוגע לנגיף הקורונה

בשבועות האחרונים, גם מדינת ישראל נכנסה למעגל הקורונה העולמי.
אנו במועצה מקיימים התייעצויות ומפגשים, על בסיס יומיומי, בכדי להיערך לכל תרחיש 

אפשרי:
הוקם צוות מצומצם בראשות אייל בצר, ראש המועצה ואבי סמוביץ, סגנו, שתפקידו לעבד 

את המידע הרב המתקבל מהגופים המוסמכים במדינה ולהעבירו לתושבים, לעובדים 
ולמוסדות המועצה השונים.

הצוות מתעדכן בכל יום, נמצא בקשר הדוק עם בעלי התפקידים השונים במרחב המועצתי 
ומבצע חשיבה מעמיקה והיערכות לתרחישים אפשריים.

בנוסף, מתכנס הצוות אחת לשבוע עם מנהלי המחלקות והאגפים, לשיתוף ועדכון.
בשלב זה ההנחיות הן להימנע ככל הניתן מהתקהלויות של קבוצת אנשים במרחב אחד. 

אם מקיימים אותן – בהרכב מצומצם ככל הניתן ובכל מקרה, לא יותר מ - 100 איש. 
קיום אירועים פרטיים כגון חתונות, בר מצוות ושמחות - עד 100 איש. 

מוסדות החינוך (למעט מוסדות אקדמיים) ומקומות עבודה יכולים להמשיך לפעול בהתאם 
להוראות משרד הבריאות והמשרדים הרלבנטיים.

אירועי ספורט יתקיימו ללא קהל. 
באחריות חנויות 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.
על אנשים עם חום של 38 מעלות ומעלה ותסמינים נשימתיים (שיעול או קושי בנשימה) 

להישאר בבית עד יומיים לאחר ירידת החום וזאת ללא קשר לבדיקת קורונה ולפעול 
כמקובל.



יש להימנע מביקורים בבתי חולים ובמוסדות לקשישים. ככל שיש צורך במלווה, 
להסתפק במלווה אחד. 

אנשים עם תסמינים, אינם רשאים ללוות חולים, או לבקר במוסדות לקשישים. 
משרד הבריאות שב וממליץ לאוכלוסיית הקשישים ובפרט לקשישים עם מחלות רקע, 

ולאנשים עם מערכת חיסון חלשה, לצמצם מגע, ככל הניתן, תוך שמירה על שגרת 
החיים.

לצד זאת, חשוב לשמור על שגרת החיים שלנו - ללכת לעבודה, לפגוש חברים, לערוך 
קניות וכו', תוך הקפדה על הימנעות מלחיצות ידיים והגברת המודעות הסביבתית 

לשטיפת ידיים ושמירה על היגיינה אישית. מנהיגותכם ביישובים  מסייעת ותורמת 
לשמירה על הרוגע, הסדר והמשך החיים כסדרם, ועלינו לשמור על כך.

המלצותינו

•  צמצום ישיבות והתכנסויות, ככל הניתן ועל פי הוראות משרד הבריאות
•  הערכות לקראת אפשרות של עבודה / עדכונים מהבית, באמצעות שימוש 

   בוואטצאפ / וידאו וכניסה למייל מרחוק
•  ריכוז רשימת מבודדים וסיוע, לפי הצורך

•  להורדה מסמך מטעם אגף קהילה ורווחה, הכולל המלצות בנוגע לטיפול והתייחסות 
לשוהים בבידוד, ביישובים

•  להורדה מסמך מידע כללי מטעם דוברות המועצה
•  להימנע מצפיפות אנשים ברגע נתון - הדבר נכון לאירועים והתקהלויות כמו גם, 

לצרכניות ביישוב

עדכון בנוגע לפעילויות במרחב המועצתי

אירוע 'יזרעאלי אקטיבי' שתוכנן להתקיים ביום 21.3.2020 במסגרת אירועי חודש 
האישה - בוטל. 

אירוע של מועדון עסקים 'קופי ביז' בשיתוף עם 'אפשרי בריא' מארחים את יאנה דרום 
שתוכנן להתקיים ביום ראשון הקרוב - בוטל.

אירועי מרץ בתרבות לא יתקיימו. מחלקת התרבות תיצור קשר עם כלל רוכשי 
הכרטיסים בצורה מסודרת ובהקדם.

אין ספק, שהתקופה מאתגרת ודורשת מכולנו אחריות אישית והדדית; אם חזרתם 
מחו"ל - אנא שמרו על הנחיות הבידוד. עזרו לנו לשמור על שגרה זהירה ואחראית!

https://drive.google.com/file/d/1gz19HJ6GLLbyjr17YpJvoHXySSED567r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQkJHRlh4M9qkSW2-aXxGYo4eMwCUQw0/view?usp=sharing


עדכון באשר לפעילות הסב יום

בשלב זה, הפעילות במרכז הסב-יום של המועצה ממשיכה כרגיל. ההנחיות המעודכנות 
ממשרד הרווחה, נלקחות בחשבון ונבחנות תדיר.

עם זאת, נבקש ממבקרי הסב-יום ומשפחותיהם, להישמע להמלצות משרד הבריאות:
כל מי שאינם חשים בטוב ומראים תסמינים של שיעול יבש/כאב גרון/חום, מתבקשים 

שלא להגיע לסב-יום ובמקביל, לפנות לבדיקה רפואית. 
בשלב זה, חל איסור כניסה לשטח הסב-יום ולפעילויות בו, על כל מי שאינו משתתף 

או עובד בו.
עובדים זרים, קבועים, יכולים להמשיך ללוות את המטופלים לסב יום. עובדים חדשים 

שהגיעו מחו"ל, לא יורשו להגיע.
בני משפחה שמגיעים, מתבקשים לפגוש את משתתפי הפעילויות מחוץ לבניין.

כל מי שחזרו מחו״ל או מי שבן/בת משפחתו שנפגשו עמו צריכים להימצא בבידוד, לא 
יוכלו להשתתף בפעילות, במשך כל תקופת הבידוד של בן/בת המשפחה.

אנו מבקשים להמשיך להישמע להנחיות משרד הבריאות ולגלות אחריות אישית 
ואחריות כלפי הסביבה.

עדכון בנוגע למוסדות חינוך מגיל גן עד תיכון

מתקיים  דיון יומיומי שוטף לעדכונים עם מנהלי מוסדות החינוך לסנכרון, שיתוף 
ועדכון הדדי.

אנו קוראים להורים לגלות אחריות בנושא הבידוד ולמלא אחר הוראות משרד הבריאות 
במלוא הרצינות.

יש להקפיד הקפדה יתרה על שטיפת ידיים ולשוחח עם הילדים והתלמידים על 
חשיבות ההיגיינה האישית וההקפדה על שטיפת ידיים. 

מצורף קובץ עם ההנחיות לשטיפת ידיים לשימושכם.
כנס המקהלות לתלמידי כיתות ג' שתוכנן להתקיים ביום שני לא יתקיים.

בתיאום עם מוסדות החינוך, קיום כל פעילות יבחן לגופו ועל-פי הנחיות משרד 
הבריאות ומשרד החינוך.

עדכון בנוגע לאירועי ספורט במועצה

נכון לרגע זה כל אירועי הספורט יתקיימו ללא קהל.

לימודים בקתדרת עמק יזרעאל
בשלב זה, ההרצאות והשיעורים הגדולים יבוטלו, שיעורים קטנים וסדנאות מצומצמות 

ימשיכו להתקיים. 

https://drive.google.com/file/d/1slhkdC9NL4A-5jQBejO91VSxCqLuGnM6/view?usp=sharing
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עדכון לבעלי עסקים ועובדים בענף התיירות

הנחיות לקבלת דמי אבטלה, לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום, בעקבות 
הקורונה לחצו כאן

לפנייה למשרד הכלכלה בנושא הקורונה לחצו כאן

משרד הכלכלה הפעיל את קרן הסיוע לעסקים קטנים, ומאפשר קבלת הלוואה לעסקים 
שנפגעו ממשבר הקורונה. לפרטים

עדכון על מרכז השירות במועצה

מרכז השירות פתוח כרגע כרגיל. עם זאת, מתוך משנה זהירות בימים הללו וכדי להימנע 
עד כמה שניתן מהתקהלות, באפשרותכם לקבל את כלל השירותים הדיגיטליים 

בפלטפורמה הדיגיטליתMAST! בקישור  

 דרכי הפנייה למשרד הבריאות

מוקד משרד הבריאות זמין לשאלות בנושא הקורונה במספר 5400* 
אפליקציית משרד הבריאות הזמינה להורדה בגוגל ובאפל.

מענה לשאלות ינתן גם על ידי מוקדי כלל קופות החולים:
קופת החולים מכבי 3555* 

קופת החולים מאוחדת 3833*
קופת חולים כללית 2700*

קופת חולים לאומית 1-700-507-507
אתר משרד הבריאות

טלגרם
לכל דבר ועניין בנושא, יש להתעדכן ראשית מול משרד הבריאות. נשמח לעמוד 

לרשותכם ולרשות התושבים, במוקד המועצה - 04-6520100.

       
בברכה,        

אבי סמוביץ‘, סגן ראש המועצה        
טל‘ 04-6520008        

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/SohenNesiaot.aspx
https://survey.gov.il/he/corona
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns2.aspx
http://bit.ly/MOH-Corona
https://t.me/MOHreport
https://www.mast.co.il/4/services



