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 15ספטמבר 2020
צוות קורונה -היערכות לסגר-סיכום דיון מס' 15.9.2020- 14
משתתפים :יובל ארד ,שלומי דורני ,אורלי דהאן ,נורית בר לב ,נתי פרלמן ,ינון ברעד,
אודי לב ,אילן דורון ,סמי פנקס (ב)zoom-
מיקום :חדר ישיבות המועצה
יובל -הסגר מתחיל ביום שישי בשעה .14:00
פירוט המגבלות וההנחיות עוד לא עברו דרך השלטון המקומי .אנחנו ניזונים מהתקשורת.
חינוך
מערכת החינוך נסגרת ביום חמישי.
חינוך מיוחד -עד סוכות יפעל במתחם אחוד בבית הספר נוף צורים שת"פ בין מנהלי בתי הספר כולם.
הסעות לחינוך מיוחד – ימשכו כרגיל בתאום פרטני עם ההורים.
היערכות במתן שרותים לבית הספר  -ניקיון ,אבטחה ,מזכירות ומנהלים.
הגנים סגורים עד ה ,11.10-למעט  4ילדים מהחינוך המיוחד.
פעילות עסקים ברחבי היישוב  -מותרת בהתאם למתווה לפי סוגי העסקים .אכיפה באחריות
משטרת ישראל
פארקים ,גני שעשועים ומגרשי ספורט-
שלומי – יש לאפשר לציבור התושבים לצאת "להתאוורר" בימי הסגר .בהיעדר הנחייה מפורשת
שאוסרת צריך להחליט לגבי הפארקים וגני שעשועים .תומך בפתיחה שלהם לציבור
סמי  -מגרשי ספורט פתוחים מציע לאפשר שימוש על בסיס מקום פנוי .האולמות יהיו סגורים.
החלטה – גני שעשועים ,פארקים ומגרשי ספורט פתוחים (בית התרבות ,סינטטי ,אתלטיקה,
סקייטפארק) יהיו פתוחים .השימוש במגרשים על בסיס מקום פנוי ויוגבל כבשגרה עד  .23:00לאחר
מכן ינעלו על ידי הסייר והמוקד יכבה את התאורה במגרשים .השימוש מוגבל עד  20איש בו זמנים
בכל מתחם.

רבשצ  -יש לקרוא לציבור לנהוג בבגרות ובאחריות ולא להתקהל בניגוד לחוק .ככל שנראה שלא
עומדים בהנחיות נשקול לסגור את המתחמים האלה.
אולמות ספורט ,מגרשי בתי הספר ,חדר כושר ,בריכה  -יהיו סגורים
אודי – בשלב זה אין החרגה לגבי אימונים של ספורטאים ואגודות.
יובל – הכוונה שלי לאפשר להם להתאמן .יש להיערך להחרגה כזו ולפתיחת הבריכה והאולמות
לספורטאים רשומים ,אחרי ראש השנה ,ככל שהתקנות יתירו זאת.
האכיפה והפיקוח – באחריות המשטרה .מחלקת הבטחון תנחה את הסיירים לעבור במגרשים ולוודא
שאין התקהלות.
שפ"ה
תחזוקת היישוב נמשכת ללא שינוי -קבלנים ,גינון ,ניקוי ,אשפה וגזם ,לרבות המשך קידום כל
הפרוייקטים שמתבצעים בשטח.
יש להיערך לתחילת העבודות בשני המתחמים של מועדון הנוער ושל מרכז הצעירים ,במקביל
להמשך העבודות בחי בר
כוח אדם
כל עובדי המועצה יוצאים לחופשה מרוכזת מראש השנה ועד סוף סוכות.
לשכת ראש המועצה תעבוד ברציפות לאורך כל תקופת הסגר פרט לחול המועד סוכות שבו
המזכירות תהיה בחופשה.
נוהל חריגים – לאשר מול מנהלת כח אדם.
 10עובדים נמצאים נכון להיום בבידוד בנוסף למנהל מחלקת שפ"ה שהוא עובד חיצוני.
יובל -בימים שבין החגים (שאינם חול המועד) מנהלי מחלקות יעבדו מהבית או לפי הצורך ולא יחשב
להם חצי יום חופש .נדרשת זמינות מירבית בעת הזו וגמישות בהתאם למשימות.
סמי – כל עובדי המתנ"ס יוצאים לחל"ת למעט מנהלת חשבונות ומנהל התחזוקה (ירד ל)50% -
משרה.
יובל – מבקש להכין דיווח כספי של הוצאות ומשכורות צפויות בתקופת הסגר ולהעביר לעיון חברי
הנהלת המתנס .בנושא החזרים וזיכויים – כפי שהיה בארועים הקודמים המדיניות תסוכם עם החזרה
מהסגר לשגרת פעילות ונודיע על כך למנויים.

רווחה
יובל – סיכמתי עם מנהלת הרווחה על פתיחה מחדש של מטה המתנדבים.
דב זילברמן ומאיה ברנר יוחרגו לצורך ניהול מערך ההתנדבות .חינוך יקבלו החלטה לגבי מדריך
הנוער.
יובל – מבקש לוודא היערכות למתן סיוע לקשישים המוגבלים בתנועה ,ערירים וניצולי שואה תושבי
היישוב זה בעדיפות עליונה .בין היתר ברכישת מזון ותרופות ואספקת ארוחות חמות לבית.
אירועים
סמי  -מאיה מופז תגבש תוכנית תרבות לימי הסגר.
ניהול השלט האלקטרוני – פרטי משתמש יעברו אל עדי כדי שתוכל להעלות ולהסיר תכנים בזמן
שהמתנס בחל"ת.
מתווה תפילות בחגים
שלומי יכין מסמך מפורט לגבי בתי הכנסת וחב"ד ,בתאום עם רב היישוב וחבר המועצה שמעון
שפירא .המתווה יופץ לידיעת כל הגבאים ויהיה מחייב.
יש להגביל את השימוש בגנים (לצורך תפילות) לראש השנה ויום כיפור בלבד.
באחריות מנכ"ל – הכנת הגנים לחזרה לפעילות שגרתית לרבות נקיון וחיטוי.
בתי הכנסת ישתתפו בחלקם היחסי בחשבונות החשמל של הגנים.
בניה
פעילות ענף הנדלן הוחרגה ולכן בנייה בכל הפרוייקטים תמשך במהלך הסגר.
עם זאת – יש להבהיר לכל הקבלנים – אין להלין עובדי שטחים ביישוב בחגים .לא תהיה עצימת עין
או התפשרות בנושא הזה .קבלן שיתפס יקנס ויצא צו הפסקת עבודה כנגדו והפועלים יועברו לרשות
הפלשתינית.
באחריות מחלקת הביטחון להגביר פיקוח באתר השכונה החדשה בחגים
בטחון
היערכות מיוחדת לערב החג והחגים.
ראש השנה  -תגבור שומרים וסיירים.
מחלקת הבטחון תכין פרסום לתושבים לעירנות והצעדים להגברת הבטיחות והבטחון האישי בתקופת
החגים.
רשמה :עדי שחר

