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   210 פרוטוקול ועד מקומי מס'
 שיחת ועידה 17.3.20
איציק  ,אלון בלחסןיעל יעקב, , עומר סובולשלומי לוי , אליעזר לנדסמן, אבי אטיאס,נוכחים: 

 , גיה רותםניסן כנפי וגיא זקרסלובודיאנסקי, 
 תדהרחסר:רפי 

 

 קורונה –הערכת מצב 

  הועד מתכוונן להוציא אחת ליום יומיים עדכון

 .לתושבים

  לייצר מידע רלוונטי למושבחשוב 

  ורונהק מגפתצוות צח"י רוענן ועודכן והותאם לתרחיש 

 נשלחו נהלים לראשי קבוצות ורשימות תושבים 

  כל ראש קבוצה תודרך כיצד עליו לפעול במידה וניכנס

 לסגר מלא.

  .צוות צרכים מיוחדים מיפה את כל תושבי המושב

הצוות החל את עבודתו כבר השבוע בקשר ישיר מול 

 התושבים.

 .צוות לוגיסטיקה תודרך וקיבל הנחיות פעילות 

 פעם עד פעמיים בשבוע שיחת עדכון אלא אם  ייתקימו

 .מידייהיה צורך במפגש 

 

 
 
 
 
 
 

 נוער: יעל עדכון

  עם: רותם, יניב, יובל אתמול נערכה ישיבת חירום

אורלי ואיתי הועלו תרחישים ורעיונות. הנוער יתופעל 

 ע"י עמוד האינסטגרם, פעולות בזום.

 .דגש על שיתוף כל בני הנוער, גם מי שאינו בתנועה 

  מעקב אישי אחרי בני הנוער, בדיקה של המדריכים

 . מעקב מי נכנס למפגשים ומי בקשר.מולם מה מצבם

 

 

 קודם הועדה כבר החלה לפעול. מיפתה  שצויןפרט: יעל ,כפי 
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 תושבים חילקה עבודה ופועלת בשטח לתת מענה.

 בטחון:

 הוזמנו אפודים , צ'קלקות הגיעו נרכשו ציודי ביטחון

 וציוד מגן למידת הצורך.

 חיטוי כרגע לא נדרש 

  צוות ביטחון ממשיך בעבודה שוטפת כולל מעקב

 מתוגבר ונקודתי לכל סיטואציה.

  לבדוק אישורי תנועה בזמן סגריש 

  יש לבדוק עם פנינה מי מוגדר צוות חרום מבחינת

 קבלנים.

  יש להוציא לציבור מה הנהלים שינקטו במידה של

 סגר.

 
 
 
 
 
 
 

 גיה תבדוק מול ירון הקב"ט
 

 גיה מול פנינה

 מתמידים פועלים כרגיל ויתגברו במידת הצורך  

 לאחר חג פסח. הודעות חיוב יצאו היום, גביה  -ארנונה

 ההנחיה מהמועצה להמשיך כרגיל.

 

 םרשמה גיה רות
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