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חברי מועצה שהשתתפו :אריה שרון – ראש המועצה ,נאוה גלעד ,ליאור בכר ,גלעד זרקה,
אייל כהן ,שחף טנדט ,טל כידן.
משתתפים נוספים :כאמל חלבי -גזבר/מזכיר ,בשארי רחל -מנהלת מחלקת חינוך,
נאור יעלה – מנהלת מחלקת רווחה ,אהרון אזולאי  -ממונה חירום.
על סדר היום:
דיווחים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.
אריה שרון :זימנתי לישיבת המועצה בעלי תפקידים חיוניים לתת סקירה על היערכות המועצה
במצב זה.אני מציין כי הקמנו צוות לעניין הקורונה בתחילת המשבר אשר מתפקד כראוי.
הפרסומים נעשים בצורה שוטפת .ברמה המקומית אנו פועלים בצורה טובה למרות הנחיות
לפעמים סותרות ממשרדי הממשלה .ראוי לציין את צוותי צחי שעושים עבודתם בצורה נהדרת.
כאמל חלבי :במועצה עובדים במתכונת מצומצמת ע"פ ההנחיות .ישנם עובדים חיוניים,
עובדים רגילים שהוצאו לחופש ,ועובדים שעתיים שהוצאו לחל"ת .על פי הוראות משרד הפנים
במועצה עובד מוקד משעה  07.00עד השעה  .20.00בנושא התקציבי אנו מתכוננים לקיצוצים
והתייעלות בעקבות חוסר צפוי בהכנסות .בשוטף המועצה מתפקדת ככל האפשר במתכונת
חירום.
בשארי רחל – במשבר הקורונה קידמנו את הנושא הדיגיטאלי בכל המסגרות .כך שמרנו על
קשר עם כל הגורמים .בבית ספר לדוגמא למרות שהייתה הפסקה בעניין הלמידה מרחוק ,צוות
בית הספר המשיך ללמד .פיתחנו בצורה טובה את הקשר האישי והמשפחתי בסיוע הפסיכולוג
אורי מחלב וקצינת ביקור סדיר תכלת גלאי .אני מודה לנאוה על הסיוע בנושא הדיגיטאלי85% .
מתלמידי בית הספר משתמשים בדיווח הדיגיטאלי .בעניין אירועים ממלכתיים עדיין יש אי
ודאות.
נאור יעלה:
.1מחלקה לשירותים חברתיים עשתה מיפוי טלפוני לתושבים לבדיקת הצרכים
.2פורסמו באמצעות המדיה תכניות שקמו לנוכח המצב.
.3תיאום בין התושבים שהעלו צורך מסוים לבין המתנדב העונה על הצורך.
.4חלוקת מארזי מזון שלוש פעמים בשבוע.
.5אנו נערכים לחלוקת תווי קניה לפסח.
. 6המחלקה ממשיכה לטפל בנושאים השגרתיים ומלווה באופן קבוע ע"י הרכזת את חברי
מועדון מופת
אהרון אזולאי:
.1תגברנו את מערך הסיורים באמצעות תחנת זכרון ועירון.
.2סגרנו עם מנעולים את מגרש הכדורגל באביאל.
.3ביצענו רכש של מסכות וכפפות לצוותים בשטח ולעובדים.
.4מבקש מהדוברות להוציא שוב הודעה לתושבי עמיקם שמגיעים למעיין באופן יומי,
והמנעות מהזמנת אורחים תושבי חוץ..
.5אני בקשר רציף עם בעלי המכולות לבדוק שאין בעיות.

אייל כהן :אני מודה לכל הצוותים שעושים עבודה נפלאה ומדהימה .האנשים מרגישים את
העבודה בשטח ומעריכים אותה מאוד .כל הכבוד ויישר כוחו.
טל כידן :כל הכבוד לעובדי המועצה ולראש המועצה על העבודה השוטפת .חשוב לשדר
לקהילה ולתושבים שהם לא נמצאים לבד במצב זה .חשוב גם למרות המשבר לקדם פרויקטים
שתוכננו.

רשם :כאמל חלבי
גזבר/מזכיר

אריה שרון
ראש המועצה

