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 מטרה:

 סגר מלאהערכות המועצה להמשך תפקוד ומתן שרות לתושבים, במצב של יהמסמך זה מגבש את 

 .)עפ"י הנחייה של רח"ל(
 

 שיטת עבודה:

לטיפול ובחינה, מטה המנהלים בהובלת המנכ"ל חולק לצוותי עבודה, אשר  תחומיםגובשה רשימת 

 .התחומיםהכינו תכנית פעולה לכל אחד מ

ות הפעולה התבססו על נתונים כפי שידועים נכון ליום כתיבת המסמך. ייתכנו שינויים בהתאם תכני *

 להנחיות הגורמים המוסמכים.
 

 הנחות יסוד:

  סגר מלא בכל תחום הישוב גני תקווההיוטל 

 םד כחיוני ולא תתאפשר עבודת קבלנילא יוכר עוה תחום הבניי 

 חג הפסח יחול בעת הסגר 

 סגר במשך תקופה ארוכההיבור מצוי בכלל הצ 
 

 :עמוד             :התחומים      
 

   4         מערכת חינוך .1

 המשך למידה מרחוק .א

 נוער בסיכון .ב

 חינוך מיוחד .ג

 

  5    מיפוי ומענה לאוכלוסיות מיוחדות –קהילה  .2

 

 8      , תמיכה וטיפול קשר -עובדים  .3

 הערכות להתארכות מעבר לפסח –עובדים בחל"ת, חופש  .א

 הערכות להיעדרות עקב הדבקות או בידוד –דים חיוניים עוב .ב

 הסעת עובדים ללא רכב .ג

 שכר .ד

 הנחיה נוספת לצמצום עובדים .ה
 

 11    ואחזקת הישוב חול המועד, היערכות לחג הפסח .4

 מתנדבים/חיילים למשלוחיםושימוש ב רכישת מצרכים לחג .א

 ניקיון בתים, הוצאת פסולת לרחובות .ב

 קטנות אולי בחוץ בקבוצות –טקסים  .ג

 סדר מצומצם בכל בית .ד

 סדר פסח בזום .ה

 אחזקה שוטפת בישוב .ו

 

 13       רוםיפינוי אשפה בח .5
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 17        עבודת קבלנים  .6

 יזמים הבונים בישוב .א

 מגדלים (1

 וילות (2

 בניה ציבורית .ב

 מבנה (1

 תשתיות (2

 

 19      אכיפה ושמירה על הסדר הציבורי .7

 רחובות ושטחים ציבוריים .א

 מרכולים והצטיידות .ב

 של פקחים אכיפה .ג

 

 22     תמיכה במערכות מחשוב  - תקשוב .8
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 חינוך .1
 

 למידה מרחוק משימה:

 אגף חינוך, מח' גני ילדים צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

עבודה על פי הנחיות משרד 
החינוך למימוש למידה 
מרחוק מסודרת לכל שכבת 
גיל, על פי מערכת שעות 

 שתשלח להורים.

משרד החינוך ולומדות  הנחיות
 המשרתות את בתי הספר

מנהלות בתי ספר, גננות, 
 מנהל אגף חינוך

שיוך משימות למידה 
 באתרים השונים.

  

 

 נוער בסיכון משימה:

 סית"י, קבגקידום נוער ושירות פסיכולו צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

איתור וליווי של בני נוער 
בסיכון  שפחות הנמצאותומ

ואינן נתמכות ומטופלות על 
 ידי הרווחה

 מנהל אגף חינוך קו מצוקה לנוער, שיחות 

 

  

 חינוך מיוחד משימה:

מנהלת מח' גני ילדים, מנהלת בי"ס רביבים , מנהלת מח' פרט צוות מתכלל:
 ומנהלת חטיבת ביניים ראשונים

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

ליווי של ילדי חינוך 
כל מנהלת בית . ומשפחות

ספר שבמסגרתה ישנן 
כיתות חינוך מיוחד או גננת 
מנהלת גן חינוך מיוחד 
ידאגו להתקשר לכל 
משפחה ומשפחה ולעדכן 
במצב. משפחות הזקוקות 
לתמיכה תועבר לגורמים 

 )רווחה, שפ"ח( םהרלוונטיי

 מנהל אגף חינוך שיחות טלפון אישיות, מפגשי זום 
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 וכלוסיות מיוחדותמיפוי ומענה לא –קהילה  .2
 

זאת בשל  ,אוכלוסייה חולה ומוגבלת ,נית הפעולה הינה מתן מענה לאוכלוסייה הוותיקהכמטרת ת

ההנחיות בצל הקורונה בדגש למשפחות, מבוגרים שאין להם תמיכה משפחתית, מבוגרים ללא 

זרחים תמיכה )מזון וקניות, תרופות, עזרה נוספת שעולה מהשטח, נתמכי רווחה מוכרים )לא א

 אזרחים ותיקים נתמכי רווחה. ותיקים(,

 הנחות יסוד: .1
 לאגף הרווחה ישנו מיפוי של אוכלוסייה מוכרת ומטופלת. .א
ישנו פרויקט נוכחי של חלוקת מזון לאזרחים ותיקים שעומדים בקריטריונים  שהוגדרו  .ב

 )כעת ללא עלות במימון המדינה( המובל על ידי מתנדבים.
 יועברו על ידי המדינה בהתאמה. תייעודיויות נתונים מדויקים על אוכלוס .ג
אינו ישוב ההמשימות ככל ש לביצוערות לבקש סיוע בכ"א פיקוד העורף ישנה אפש .ד

 מסוגל לבצען עצמאית.
 יבוצע על פי הנחיות הגנת הפרטיות ובהתאם לחוק. ,כל מידע שיימסר ויועבר בין גורמים .ה
 ודה מזהה לביצוע הסיוע הרפואי.נדרש לביצוע על ידי תעודת קופ"ח , מרשם תקף ותע .ו

 

 עקרונות לניהול תהליך: .2
 הפעולה תבוצע בתיאום מול גורמי הרשות ובהובלה של בעלי המקצוע ומעטפת תומכת. .א
 רכישת התרופות/מזון תבוצע על חשבון כספי הפונה. .ב
הפרסום בדבר השירות יבוצע באחריות דוברות המועצה בכל אמצעי המדיה העומדים  .ג

 התקשרות בצירי התקשורת השונים )טלפון, מייל ועוד(.לרשות הישוב ו
 לפנינו שני צירי זיהוי ברשומות הרשות : .ד

אוכלוסייה מוכרת לרווחה )אשר פונה באופן ישיר לעו"ס המשפחה או  (1
 לעו"ס אזרח ותיק(.

יקבל טבלת שליטה למילוי והודעות  .106פונה למוקד הגורם שאינו מוכר  (2
 מנוסחות. "תשובותושאלות "

רווחה לאיתור כרשומה מתוך ואל ה יים יועברו פרטי הפונים אל המוקדת לשעתאח .ה
 ביצוע על ידי רווחה. –רשימות מוצלבות של מימד וכספת(  2מאגרי המידע )

הסיוע יינתן בתחומי רכישת המזון ורכישת תרופות בלבד ולמשפחות אשר להן אין  .ו
 עורף משפחתי לבצע זאת.

דוגמת מגדלי  ,עודיותיאוכלוסייה המטופלת במסגרות יהסיוע יינתן לכלל הישוב כאשר  .ז
לוודא שהכל מתנהל עימו בקשר הרווחה יעמדו ו, יבוצע על ידי עו"ס המתקן הים התיכון

 כנדרש בהתאם לערוץ התקשורת הקבוע.
 

 מיפוי ומענה לאוכלוסיות מיוחדות משימה:

 יקל"רמנהלי אגפים: מערכות מידע, רווחה, קשרי קהילה,  צוות מתכלל: 

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

יש להכין פרסום נצור עבור כלל 
התושבים בישוב לזיהוי צורך 
ופניה למוקד בהתאמה )דגש 
פניה לאוכלוסייה המבוגרת ודגש 
פניה לשכן שאולי חשוף לתושב 

 ערירי(  

 אגף קשרי קהילה ודוברות 

יש לעדכן את המוקדניות ועו"ס 
 כנסיעל התהליך העתיד לה

 לפעולה

תדרוך  העברת הטופס הנדרש,
 הצוות

 אגף קשרי קהילה ודוברות
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 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

יש לקבל רשימת עובדים לתגבור 
 מהרשות לטובת המשימה

 אגף הרווחה מול משאבי אנוש

ככל שהישוב מתקשה לבצע 
יש להעביר ללא דיחוי  המשימה,

באמצעות היקל"ר את פירוט 
לביצוע וכ"א המשימה הקושי 

 המבוקש לסיוע לביצועה

 אגף הרווחה סיוע פקע"ר דרך היקל"ר

יש להעביר טופס מנוסח 
להחתמת בעלי התפקידים על 
הגנת הפרטיות לכל העובדים 

 המעורבים במשימה

מידע  'מע אגף חדשנות, ש"לאחר אישור יועמ

 ובקרת איכות

יש לתדרך בהיבט שמירה על 
הגנת הפרטיות ולהחתים את 

י התפקידים שיהיו חלק בעל
 תנדבים,מהמשימה אם מ

 עובדים, חיילים

 קשרי קהילה ודוברות,אגף  שיחה והחתמה

 יקל"ר אגף הרווחה,

יש לחדד לכלל המתנדבים מותר 
ואסור בעת הסיוע לדוגמה: תושב 

לא -קש שיקנו לו והוא יחזירשמב
תושב שמבקש רכישה . מאושר

לא  –של מזון מסויים ואין במלאי 
לרכוש חליף/תואם בשל  מאושר

 חשש לאלרגיות מסכנות חיים.

 אגף קשרי קהילה ודוברות 

יש לבנות טבלה למילוי עבור 
המוקדניות למועד בו יקבלו פניה 
מתושבים בעת הוצאה למימוש 
של המשימה ותדרוך בנות המוקד 

 כולל קישורית

: שם מלא, )שדות מומלצים
 צורך, כתובת, תעודת זהות,

מכספו  האם הבין שנדרש
האישי, האם אלרגיות? 

 הערות(.

 

יש לחדד לכלל המתנדבים מותר 
ואסור בעת הסיוע לדוגמה: תושב 

לא -קש שיקנו לו והוא יחזירשמב
תושב שמבקש רכישה . מאושר

לא  –של מזון מסויים ואין במלאי 
מאושר לרכוש חליף/תואם בשל 

 חשש לאלרגיות מסכנות חיים.

  

יש לעבות את החמ"ל על פי 
 צרכים בקווי טלפון באם נדרש

 אגף קשרי קהילה ודוברות, 

 אגף הרווחה, אגף חדשנות,

 מידע ובקרת איכות 'מע

ל המתנדבים "יש לתדרך את חמ
 נית הפעולה העתידיתכעל ת

 אגף קשרי קהילה ודוברות 

יש לבנות טופס דיווח של כל 
מתנדב לגבי המשימות אליו שויך 

 וביצוע בפועל

 ודוברות אגף קשרי קהילה 
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 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

/  המתנדבים יש להבהיר לרכז
לוודא כי  –מוביל המשימה 

מגיעים לכל הפונים פעם אחת 
לפחות טרם חזרה כפולה לתושב 

 בפניה נוספת

 אגף קשרי קהילה ודוברות 

לבחון עיבוי המוקד  –לחשיבה 
ום/יומיים ראשונים בשל עומס בי

 צפוי

  

 
 :צוע עם קבלת אישור הפעולהמשימות לבי

יש להוציא פרסום לכלל . 1
 התושבים

 אגף קשרי קהילה ודוברות 

יש לוודא כי המוקדניות . 2
 ממלאות את טופס הפניות

 אגף קשרי קהילה ודוברות 

יש למלא דוח יומי כמות פונים . 3
, כמות מאושרים וכמות ביצוע 

 בפועל

 אגף קשרי קהילה ודוברות 

 

 עולה תתעדכן בהתאם להנחיות פיקוד העורף בכל עת.*תוכנית הפ
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 קשר, תמיכה וטיפול  -עובדים . 3

 

 

 עובדים בחופשה משימה:

 משאבי אנוש, שכר צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

על  יםהרלוונטיהודעה לעובדים 
 הוצאתם לחופשה. 

 

מייל, וואצאפ, מכתבים 
 אישיים, טלפון

 

 שכר ומשאבי אנוש

תשלום שכר בימי חופש וכניסה 
ליתרת חופש שלילי במידת 

 הצורך.
 

 דוחות נוכחות ודיווח
 ידוע אישי לעובדים

 שכר ומשאבי אנוש

במקרה של התארכות מעבר 
 לפסח

המשך תשלום השכר ע"ח ימי 
ה או בהתאם להנחיות חופש

 יתקבלו. שחדשות במידה 
 יםהרלוונטיהודעה לעובדים 

 על הוצאתם לחופשה. 
באמצעות הודעות מייל, 

כתבים אישיים, וואצאפ, מ
 טלפון

 

 שכר ומשאבי אנוש

  

 עובדים בחל"ת משימה:

 משאבי אנוש, שכר  צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

יצירת קשר עם העובדים 
 םהרלוונטיי

 
 

 משאבי אנוש ושכר טלפון, מייל

הכנת ומסירת אישורי חל"ת 
 אישיים

 

מייל, מסירה אישית, הסבר 
 לכל עובד

 

 משאבי אנוש ושכר

 ושכר שמשאבי אנו מייל דיווח לביטוח לאומי

הכנת טבלה מרוכזת ושליחתה 
 למרכז השלטון המקומי

 

 משאבי אנוש ושכר מייל )התקבל אישור מסירה(

במקרה של התארכות מעבר 
או \הארכת החל"ת ו -לפסח 

 בהתאם להנחיות שיתקבלו
 

ם, מיילים, הודעות מכתבי 
 אישיות, וכו'

 

 משאבי אנוש ושכר
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 עדרות עקב הדבקות או בידודיהערכות לה -עובדים חיוניים   משימה:

 משאבי אנוש, שכר צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

חלוקת עובדי המועצה החיוניים 
שנוכחים פיזית, לשתי קבוצות 
כאשר בכל קבוצה קיימים כל 

 בעלי התפקידים

  
הכנת שתי רשימות הכוללות 
את פרטי העובד מיקום עבודה 

 פיזית כרגע וטלפון
 

 שכר ומשאבי אנוש

שימוש העובדים החיוניים  
המוגדרים כעובדים מהבית 
להגיע פיזית ולהחליף את אלו 

 אשר נדבקו או שוהים בבידוד.
 

  דוע העובדים במידת הצורךיי

 

 הסעות לעובדים במקרה הצורך משימה:

 משאבי אנוש, שכר מתכלל:צוות 

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

מיפוי העובדים שזקוקים לכך 
 ע"פ אזור מגורים

 

הכנת רשימות ע"פ אזור 
 מגורים

 מנהלי אגפים ומחלקות

הכנת קווי הסעה לעובדים 
הזקוקים לכך ע"פ המיפוי 

 הגאוגרפי

 משאבי אנוש  הסעות ע"פ משרד הבריאות

 

 קשר והפגה משימה:

 משאבי אנוש ,שכר צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

קשר ישיר )אחת לעשרה ימים(  
 עם העובדים שיצאו לחופשה

 

 טלפון, וואצאפ, מייל
 

מנהלים ישירים ומשאבי  
 אנוש ושכר

 

עובדים שנמצאים בבידוד או 
 ימים 4קשר ישיר אחת ל -מחלה 

 

טלפון, וואצאפ, מייל, דיווח 
 ובדיםישיר של ע

 מנהלים. משאבי אנוש ושכר

עובדים חיוניים אשר קיבלו 
קשר  -אישור לעבודה מהבית 

 ישיר יום יומי 
 

טלפון, וואצאפ, מייל, דיווח 
 ישיר של עובדים

 ישירים מנהלים

 \מקרים בהם נמצאים במצוקה 
זקוקים לעזרה מקצועית או 

 אישית 
 

דיווח המנהל למשאבי אנוש 
ת ושכר בזמן אמת והפניי

משאבי אנוש ושכר לגורמים 
 המקצועיים הרלוונטים 

 

מנהלים ישירים, משאבי 
 אנוש ושכר
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עובדים חיוניים פיצול וצמצום עובדי המועצה החיוניים המגיעים למועצה  משימה:
 לשתי מועצות 

 משאבי אנוש ,שכר צוות מתכלל:

 

 

 
 

  

 1מועצה 

 טלפון מיקום תפקיד שם ומשפחה מספר

 052-2506686 בניין מרכזי ראש המועצה ליזי דלהריצ'ה 1

2 
  גורן לין אלרגנד/   

 יוסי שמעוני
 בניין מרכזי גזבר

052-3387575 
054-4959017 

 052-5991785 בניין מרכזי מהנדס המועצה ערן חמו 3

 054-7465500 בניין מרכזי מזכירת מהנדס המועצה מאירה רצון 4

 052-7985535 ין מרכזיבני מנהל רישוי ופיקוח איגור רוטמן  5

 052-8335766 בניין מרכזי אדריכל המועצה ויינשטיין בן 6

 052-3788513 בניין רווחה מנהלת אגף רווחה ברכה לב רן 7

 054-6805434 בניין רווחה מנהל וזכויות ברווחה טלי דניאל 8

 050-6722827 בניין רווחה עו"ס אלישבע וקסלר 9

 050-4291607 ווחהבניין ר עו"ס גור שרון 10

 052-2623583 בניין רווחה עו"ס פינץ עידית 11

 052-2956120 בניין מרכזי מנהלת אירועים הדס שמואלי 12

 אמנון מססה 13
מנהל מח' בטחון, חרום 

 ובטיחות
 052-5218855 בניין מרכזי

 050-5729317. בניין מרכזי ביטחון וקב"ט עמית גיספאן 14

 לימור צפר 15
מח' ביטחון  מזכירת

 וחופש המידע
 050-5297409 בניין מרכזי

 054-7301186 בניין שפ"ח מנהלת השפ"ח עירית דר שמיר 16

 052-2643150 בניין שפ"ח מזכירת שפ"ח שולה פרפורי 17

 050-6362741 בניין שפ"ח פסיכולוג מתן הולנד 18

 050-8561885 בניין שפ"ח פסיכולוגית הילה שטדלר 19

 חי נחומי 20
מנהל אגף קשרי קהילה 

 ודוברות
 058-4519527 בניין מרכזי

 054-6309222 בניין מרכזי עוזרת ראש המועצה הלרן בשן 21

 מורן סולומון 22
מנהלת לשכת ראש 

 המועצה
 058-7799880 בניין מרכזי

 054-5832619 בניין מרכזי מנהלת לשכת מנכ"ל רוחמה בוסקילה 23

 052-8822828 בניין מרכזי ר ומתנדביםפניות הציבו דליה שמר 24

 052-3313816 בניין מרכזי קניין אמיר בושארי 25

 054-2273992 בניין מרכזי טכנאי מחשבים כפיר בוצ'אן 26

 053-7240472 בניין מרכזי מוקד עירוני שיראל ארניב 27

 052-5662267 בניין מרכזי מוקד עירוני עדן בנימין 28

 050-4699943 בניין מרכזי למוקדתגבור  ענת עדני 29

 שרית פיצ'חדזה 30
מגיעה  – תגבור למוקד

 פיזית לסירוגין 
 050-2066996 בניין מרכזי

 050-7818798 בניין מרכזי יועצת משפטית אושרת מצליח 31

 054-5282924 בנין מרכזי מנהל אגף משאבי אנוש אבי אליאב 32

 תומר אסאו 33
 2מס'  מנהל מח' שפ"ע

 נהל אגף תפעולשל מ
 054-7447229 בנגרייה/שטח

 054-3991777 באגף תפעול מנהל מח' אחזקה מיכאל יפת  34

 דורון גפני 35
פיקוח איכות הסביבה 

 ונהג מכונת טיאוט
 052-2803739 בשטח

 חביב וקנין 36
נהג משאית גזם ופינוי 

 מוטמנות
 052-7509306 בשטח

 052-3789976 בשטח עובד שפ"ע ג'מאל מסעוד 37

 052-7748914 בשטח עובד טכני ושפ"ע אלי סופר 38

 050-3555759 בשטח עובד טכני ושפ"ע עידו קרויטרו 39

 אבי נגר 40
אחראי פיקוח ורישוי 

 עסקים
 052-6783392 במשרד

 054-7244213 בשטח פקח אלון זידמי 41

 מנהל מח' חשמל צדוק נקש 42
במחלקת 

 חשמל
052-8892274 

 ץעובד פר 43
אחראי על   עובד שפ"ע

תחזוקת הבריכות 
 האקולוגיות

 054-2951164 בשטח

 2מועצה 

 טלפון מיקום תפקיד שם ומשפחה מספר

 052-3011176 בניין חינוך מנכ"ל המועצה דליה לין 1

 שירלי משולם 2
מ.מ גזבר ומנהלת מח' 

מחליפה  הנהלת חשבונות
 של גורן/יוסי במידת הצורך

 052-8474070 בניין מרכזי

 050-9060503 בניין חינוך סגן מהנדס המועצה אורן הלוי 3

 050-3873617 בניין חינוך מפקח בנייה אלכס באייב 4

 רויטל פרג  5
של מנהלת  2מס'  – עו"ס

 אגף רווחה
 050-7932325 בניין רווחה

 050-9363328 בניין רווחה עו"ס הדס רייק 6

 052-2623583 בניין רווחה עו"ס עידית פינץ 7

 054-8829226 בניין רווחה עו"ס שני ממן 8

 052-6408528 בניין רווחה עו"ס שני אדרי 9

 עו"ס רותם שוחט לוזון 10
בית לין תל 

 השומר
054-6255776 

 050-5729317 בשטח ביטחון וקב"ט עמית גיספאן 11

 052-6554881 בניין מרכזי פסיכולוגית עינת לוי 11

 054-6961410 בניין מרכזי ולוגיתפסיכ טלי דורי 12

 054-5439953 בניין מרכזי פסיכולוגית ענבל פרץ לביא 13

 חופית צמח 14
מנהלת אגף חדשנות, 
מערכות מידע ובקרת 

 איכות
 054-7422454 בניין חינוך

 050-8807454 בניין חינוך מנהלת מוקד  אור לאנג-לי 15

 054-4501059 בניין חינוך מוקד עירוני ענת טודורס 16

17 
חנה מכלוף 

 )גוייטין(
 052-3097801 בניין חינוך מוקד עירוני

 054-9795422 בניין חינוך מוקד עירוני אוסנת סייג 18

 052-9244466 בניין חינוך מנהל אגף תפעול ניר אריאלי 19

 050-3335486 בגן ברוש מנהל עבודה  עמרם ביטון  20

 052-5950128 בשטח עובד שפ"ע הוד עדני 21

 050-2371967 בשטח נהג מכונת טיאוט רחובות אבנר ביטון 22

 054-5479531 בשטח עובד שפ"ע גיא מזרחי 23

 050-8911000 בשטח עובד טכני ושפ"ע אהרון חדד 24

 050-7322670 בשטח עובד טכני ושפ"ע אבי פרנג'י 25

 050-6797469 בשטח עובד טכני ושפ"ע יוסי שרון 26

 052-3630314 בשטח עובד טכני ושפ"ע דגןיוסף  27

 052-2534290 בנגרייה חשמלאי חיים סומך 28

 052-2564748 בשטח עובד טכני ושפ"ע ישראל סיאנוב 29

 050-5345675 בשטח עובד טכני ושפ"ע יעקב אשר 30

 053-6007008 בשטח פקח שמעון מלאכי 31

 054-4637672 בשטח פקח שלמה פאר 32

 קיגלית בל 33
-מנהל מח' משאבי אנוש

 מגיעה לסירוגין עפ"י הצורך
 052-8806765 בניין מרכזי

 פיני דרוקר 34
מגיע לסירוגין  – חשב שכר

 עפ"י הצורך
 054-5817324 בניין מרכזי

 050-7865123 בניין מרכזי יועצת משפטית רונית עובדיה 35
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 ואחזקת הישוב חול המועד, היערכות לחג הפסח .4
 

 יקיון,נ  מוכנות הרשות לסייע ברכש מזון, טיביבה ,פסח וחול המועד לאור נגיף הקורונהערכות ליה

 עריכת ערבי סדר וכו'.  טקסים, פינוי פסולת,

 המטרה:  .א

 המשבר ואופי התושבים והצרכים. לאופי המתואם באופן מענה מתן (1

משטחים  חיטוי כגון ,המגיפה הפצת וצמצום הציבור בריאות על לשמירה יזמות פעולות (2

 וניקיון .

 וחיטוי. ריחוק ,וכלל מיגון באמצעות הידבקות ומניעת העובדים על הגנה (3

 .ם עומדים בתנאים של משרד הבריאותבא,בדיקת העסקים למכירת מזון  (4

 :הנחות עבודה .ב

הכנת תכנית מגירה לספקים אפשריים, תדירות הגעה לישוב , אפשרויות חלוקת מזון  (1

 למקומות מרכזיים 

 .תנדבים לחלוקת מזוןת רשת מהכנ (2

  .נית איסוף אשפהכתהוכנה  (3

 אשר יוחזקו ברשתות השיווק כמלאי חיוני . ,רשימת מצרכי מזון חיוניים (4

 אכיפת עסקים ע"פ הנחיות משרד הבריאות . (5

  .מתן מענה למשימת (6

 

 רכישת מזון  משימה:

  תפעול, רישוי עסקים צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

 דוברות רווחה ,  שימות מזוןהכנת ר

 גזבר ייעודי תקציב רכישת המזון

 תפעול + רכש מחסן +מקררים אחסנת המזון

 תפעול )תלוי בכמות( דוברות רכבים ,מתנדבים, צבא ניוד המזון לבתי התושבים 

 

 ניקיון בתים :משימה

  שפ"ע :צוות מתכלל

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

 דוברות, קב"ט,שפ"ע  צוות ניקיון )חיצוני קבלן( ניקיוןקבלת מיקום הנדרש 

 גזבר ייעודיתקציב  הוצ' הזמנה 

 שפ"ע עובדי ניקיון ביצוע הניקיון 

 שפ"ע פקודה  "יעפ פינוי אשפה
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 פיקוח על סגירת עסקים  :משימה

 )קב"ט( רישוי עסקים  :צוות מתכלל

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

 ,סקיםמעקב על סגירת ע

בהתאם להנחיות משרד 

 הבריאות

משטרת ,פקחים  ,אבי נגר פקחים

 ישראל

הכנת רשימה של העסקים 

 בישוב

 אבי נגר 

 

 אירועים טקסים  :משימה

 דוברות רווחה, ,תרבות ואירועים, רישוי עסקים :צוות מתכלל

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

רועים יבדיקת התכנות לא

 מצומצמים

בהתאם לדרישה יקבע מתן  דרישה מסודרת  העברת "יפע

 המענה 

 

   בישובתחזוקה שוטפת   :משימה

  מחלקת אחזקה :צוות מתכלל 

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

שבר מתן מענה לקריאות 

  בטיחותו

 מנהל מחלקת אחזקה קריאות מוקד "יפע

 מועצהצמצום בזבוז מים במבני 

 שאינם פעילים

בני הציבור ביקורים יזומים במ

 לגילוי נזילות

מנהל תאגיד מים ומנהל 

 אחזקה
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 .  פינוי אשפה בחירום 5

 

 .האחרים מוניציפלייםה םמהשירותי לרבים בניגוד ,חירום בזמן גם ופועל מתקיים ע"השפ תחום

 המטרה: .א

 בשיגרה. כמו בחירום -ע"השפ שירותי במתן רצף (1
 .התושבים והצרכיםהמשבר ואופי  לאופי המתואם באופן מענה מתן (2
 משטחים. חיטוי כגון המגיפה הפצת וצמצום הציבור בריאות על לשמירה יזמות פעולות (3
 וחיטוי. יחוקר וכללי מיגון באמצעות הידבקות ומניעת העובדים על הגנה (4

 :הנחות עבודה .ב

ספקים אפשריים, תדירות, אפשרויות  -תכנית מגירה על פינוי אשפה בחירוםהכנת  (1
 הטמנה וכד'.

 סגר והיעדרותהיש להיערך מציאת חלופות בהינתן  -פועלים תושבי הרשות הפלסטינית  (2
 הפועלים מעבודה.

ויים בתדירות ונהלי כ"א והסמיכות לחג עשויים להביא לשינבהעבודה בחירום, מחסור  (3
 פסולת כמו גזם, גרוטאות וכו'. איסוף סוגים שונים של

 ,חשוב לעדכן את התושבים בשינויים והנחיות מעודכנות לפינוי האשפה בחירום (4
 ה.צסנכרון עם המוקד לתושב, עדכון אתר המוע הוצאת הודעות, -באמצעות 

 
 ע"פ ,ף האשפה מבתי התושביםאגף התפעול והשפ"ע נערך בימים האחרונים לתת מענה לאיסו

  .המוצעים אשר יפורטו ע"פ התרחישים הבאים ומתן מענה ע"פ התרחישים ,מספר הנחות עבודה

 לחירום:להלן תמונת מצב קיים והמלצות 

 

 מכולת איצו מרכולים פרטיים

 מגה שיווק רשתות

 מזון דור שיווק רשתות

 ויקטורי בע"מ שיווק רשתות

 רםאסופר פ שיווק רשתות
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 כנית לפינוי אשפה בחירוםת

רום עם יח שיגרה משימה מס"ד
 קבלן הפינוי

 הערות רום ללא קבלן הפינוייח

 משאית  וגרוטאות  פינוי גזם 1
 הרשות

 משאית
 ותהרש

 הפסקת הוצ' גזם וגרוטאות משאית הרשות
 ע"י התושבים בשעת חרום 

   משאית הרשות קבלן קבלן פינוי מוטמנות 2

הצבת מכולות לאיסוף  קבלן קבלן רבי קומותב רמסתפינוי  3
 אשפה ברחבי הישוב 

 איסוף אשפה ע"י
 רכבי המועצה ע"פ תכנית

יסוף הצבת מכולות לא קבלן קבלן פינוי אשפה ביתית 4
 אשפה ברחבי הישוב 

 איסוף אשפה ע"י
 ניתכרכבי המועצה ע"פ ת

 הערות עוזרים נהגים חירום משימה 'מס

 פינוי גזם 1
 וגרוטאות 

משאית 
 הרשות

תומר/ חביב/אבנר
 דורון

עובדי 
 קבלן

 לאסור הוצ' גזם
 וגרוטאות

 

פינוי  2
 מוטמנות

כל עוד -קבלן
 .עובד

אין שבמידה 
 ,קבלן

באמצעות 
משאית 
 הרשות

 - ימי הפינוי "יפע  
 'ו ד' א'

 

 פינוי רמסות 3
 רבי קומות 

כל עוד -קבלן
 עובד.

אין שבמידה 
פיזור  ,קבלן

רמסות 
ברחובות 

"י עפ
  הרשימה
 בנספח 

 חביב/אבנר
 מתנדבים

תומר/
 דורון

עובדי 
 קבלן

איסוף אשפה 
 מתוך הרמסות 

ע"י משאית מנוף 
של הרשות 

לימי בהתאם 
 הפינוי

פיזור רמסות שכורות 
ועדכון התושבים על  בישוב

הפסקת השימוש בחדרי 
 האשפה.

 פינוי אשפה 4
 ביתית 

קבלן כל עוד 
 עובד.

אין שבמידה 
 ,קבלן

צוותים ע"ב 
 עובדי האגף

 גיא/הוד/
 פרנג'י
 שוקרון

סופר/
 חדד

 קובי/
 ג'מאל

 נת מסלולים הכ
לפינוי אשפה 

 ביתית
ימי הפינוי  "יפע

 יםהקבוע
 פרסום לתושבים

קביעת שעות 
 קבועות

 טנדרים 4הקצאת טרקטור/
 טנדרים  2ידרש לשכור י

 החלפת משמרות ועובדים 
 תתבצע אחת ליומיים

אפשרות להשתמש באבות 
 הבית
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קבלן כל עוד  ניקוי רחובות 5
 עובד.

אין שבמידה 
 ,קבלן

צוותים ע"ב 
 עובדי האגף
רכבי טיאוט 
 של המועצה

   ישובשוטף ב   ניר/שמעון
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 מותנה בקבלת הרמסות ע"י הספקים -רשימת הרחובות בהן תוצב רמסת לאיסוף אשפה רבי קומות
 

o בשמים במפרץ חניה ליד המחזוריות.דרך ה 

o משי בחניה של גני הילדים.דרך ה 

o  10ובהמשך ליד  5-6ליד  1אילות דרך. 

o  4ישמש גם ליובלים  10דרך הים הבניה של. 

o  הםבחניה של 24-26דרך הים 

o  במיפרץ חניה בחוץ 13דרך המלך 

o  16-14דרך התקווה במפרץ חניה מול בניין אילות 

 
 

  

  אשפה ביתית בבניינים רבי קומות וצמודי קרקעתכנית פינוי 

  
 שישי חמישי רביעי שני ראשון

 דרך האילות בארי + לבונה אורנים בארי + לבונה אורנים

 3הים  דרך בית שאן דרך אילות בית שאן ילותאדרך 

 6דרך הים  גבעון 3דרך הים  גבעון 3דרך הים 

 גולן 6דרך הים  גולן 6דרך הים 
+  10דרך הים 
 4היובלים 

+  10דרך הים 
 גלעד  4היובלים 

+  10דרך הים 
 )זמני( 16דרך הים  גלעד  4היובלים 

 19דרך הים  הגפן )זמני( 16דרך הים  הגפן )זמני( 16דרך הים 

 22דרך הים  הדקל + הרימון 19דרך הים  וילות הכרמל 19דרך הים 

 )זמני( 24דרך הים  הכרמל וילות 22דרך הים  הנגב 22דרך הים 

  2-8דרך המשי  הנגב )זמני( 24דרך הים  העמקים )זמני( 24דרך הים 

 13דרך המשי  העמקים  2-8דרך המשי  הפיסגה  2-8דרך המשי 

 הפיסגה 13המשי דרך  הקישון + עמק זבולון 13דרך המשי 
 15+17דרך המשי 

 )זמני(

 15+17דרך המשי 
 הרי יהודה )זמני(

 15+17דרך המשי 
 דרך המלך הקישון + עמק זבולון )זמני(

 )זמני( 6-8דרך העמק  הרי יהודה דרך המלך הרי ירושלים דרך המלך

 6-8דרך העמק 
 הר נבו )זמני(

 6-8דרך העמק 
 האגמים הרי ירושלים )זמני(

 5-7הברוש  הר נבו האגמים הר סיני האגמים

 הגליל בניינים גבוהים הר סיני 5-7הברוש  זאב 5-7הברוש 

 זאב הגליל וילות חרמון הגליל וילות
הכרמל בניינים 

 גבוהים
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  עובדי המועצה ומתנדבים  פינוי יתבצע ע"ב –מוחלט  סגרהשיטת הפעולה במקרה של

 שפה.מסלולי איסוף א "יפמהישוב ע

 שעות. "יפמעבר רכב איסוף האשפה ברחוב ע הודעה מסודרת תצא לתושבים על שעות 

 אשפה בתפזורת ףלא תיאס .האשפה צריכה להיות סגורה בתוך שקיות אשפה! 

 חיות לתושבים יתפרסמו עפ"י הצורךהנ. 

 

 ימשך עפ"י התכנית פינוי כלי אצירה לפסולת קרטון ופסולת אריזות י

 שינויים נעדכן. יהיוהרגילה. במידה ש

 

דגש בפרסום לתושבים שבתקופת הסגר ייתכן שלא תתאפשר הוצאת גזם 

 וגרוטאות

  עבודת ק

 שישי חמישי  רביעי שני ראשון

 המצפה חרמון הגליל בניינים גבוהים ים המלח הגליל בניינים גבוהים

 אלוןהדקל + הרימון + צ
מרחביה + 

 ים המלח הכרמל בניינים גבוהים דגניה
הרי יהודה בניינים 

 גבוהים

 הרמה מרחביה + דגניה המצפה סמטת דביר הכרמל בניינים גבוהים

 התבור סמטת דביר הנגב מרכז מסחרי סמטת כנרת המצפה

 עין חנוך סמטת כנרת הנחל עמק יזרעאל הנגב מרכז מסחרי

 עין שמש עמק יזרעאל הערבה קדושי השואה הנחל

 רבאון צאלון הרי יהודה בניינים גבוהים קדש הרי יהודה בניינים גבוהים

   קדושי השואה הרמה   הערבה

   קדש התבור   הרמה

     טרומן   התבור

     יודפת   טרומן

     לידר חניה אחורית   יודפת

     סמטת העמקים   לידר חניה אחורית

     חי-טת תלסמ   סמטת העמקים

     עין גדי   חי-סמטת תל

     עין חנוך   עין גדי

     עין שמש   עין חנוך

     רבאון   עין שמש

         רבאון

    
.עד שיופעל דחסן -זמני *      
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 עבודת קבלנים  .6
 

 סגירת עבודה של הקמת מגדלים משימה:

 הנדסה, וועדה לתכנון ובניה צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

 קבלן הורדת לוח חשמל ראשי ניתוק חשמל

 קבלן סגירת ברז ראשי של האתר מיםסגירת 

 מניעת ציוד שיכול לעוף
פינוי מרפסות וגגות מציוד 

 שיכול לעוף ברוח.
 חיזוק פיגומים וניקוי שלהם

 קבלן

 קפיותיחיזוק גדרות ה

חיזוק לוחות איסכורית 
בהיקף האתר, הזמנת מפקח 

 12המועצה לאישור תוך 
 שעות מקבלת ההנחיה

 קבלן

 ניקוי סביבת האתר

יקוי רחובות ושטחים נ .1
קפיים הקרובים לאתר יה

 מעודפי אדמה
הכנסת כל הציוד הנמצא  .2

 מחוץ לאתר, לתוך האתר
דא שאין מפגעים ולו .3

נוספים בסביבת האתר, 
 בורות פתוחים וכו'

 קבלן

 עגורן ופיגומים

שחרור עגורן ובדיקת  .1
 תקינותו ויציבותו

ביצע סקר פיגומים על  .2
ידי מנהל עבודה ובדיקת 

 הפיגוםיציבות 

 קבלן

 נעילת כל השערים
סגירת כל השערים בשרשרת 

 ומנעול

 בלןק

 

 

 סגירת עבודה של הקמת וילות משימה:

 הנדסה, וועדה לתכנון ובניה :צוות מתכלל

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

 קבלן הורדת לוח חשמל ראשי ניתוק חשמל

 קבלן סגירת ברז ראשי של האתר סגירת מים

 שיכול לעוףמניעת ציוד 
פינוי מרפסות וגגות מציוד 

 שיכול לעוף ברוח
 קבלן

 חיזוק גדרות הקפיות

חיזוק לוחות איסכורית בהיקף 
האתר, הזמנת מפקח 

 12המועצה לאישור תוך 
 שעות מקבלת ההנחיה

 קבלן

 נעילת כל השערים 
סגירת כל השערים בשרשרת 

 ומנעול
 קבלן
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 סגירת עבודה של הקמת מבני ציבור משימה:

 הנדסה, וועדה לתכנון ובניה צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

 קבלן הורדת לוח חשמל ראשי ניתוק חשמל

 קבלן סגירת ברז ראשי של האתר סגירת מים

 מניעת ציוד שיכול לעוף
פינוי מרפסות וגגות מציוד 

 שיכול לעוף ברוח

 קבלן

 חיזוק גדרות הקפיות

בהיקף חיזוק לוחות איסכורית 

האתר, הזמנת מפקח 

 12המועצה לאישור תוך 

 שעות מקבלת ההנחיה

 קבלן

 נעילת כל השערים 
סגירת כל השערים בשרשרת 

 ומנעול

 קבלן

 

 

  

 סגירת עבודה של  תשתיות משימה:

 הנדסה, וועדה לתכנון ובניה צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

 סגירת פורות פתוחים

רות סגירה של כל הבו

הפתוחים ומניעת מפגעים 

 באתר

 קבלן

 פתיחת צירים

במידת האפשר שיחרור צירי 

תנועה מרכזיים מחסימות, 

בתאום ואישור מהנדס 

 המועצה

 קבלן

 חיזוק גדרות הקפיות

חיזוק לוחות איסכורית / 

גדרות,  הסדרי תנועה בהיקף 

האתר, הזמנת מפקח 

 12המועצה לאישור תוך 

 שעות מקבלת ההנחיה

 קבלן
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 אכיפה ושמירה על הסדר הציבורי  .7

 

 

 

 רחובות ושטחים ציבוריים משימה:

  יועמ"ש, רישוי עסקים, תפעול צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

ביצוע סיורים בשגרה, הן לגילוי 

הפרות ודיווח למשטרה והן לצורך 

. איתור מפגעים ברחבי היישוב

כרגע סמכות האכיפה בנושא 

ניתנות רק . התקהלויות

טרת ישראל. ככל שיינתנו למש

סמכויות אכיפה לפקחים, 

 האכיפה תתבצע בהתאם

 פקחים / ביטחון בשוטף

  

 מיפוי עסקים משימה:

 תפעול, קב"טרישוי עסקים,  ,יועמ"ש צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

עסקים שיכולים להיות פתוחים 

על פי התקנות, עם דגש על עסקי 

 מזון.

בהתאם לנתוני מערכת 

 "רמה" ולפי מצב בשטח

 אבי נגר

להיות סגורים אך עסקים נדרשים 

פתוחים )ולפעול בעניין בין במתן 

קנס ובין בהוצאת צו סגירה 

 מנהלי(

בהתאם לנתוני מערכת 

 "רמה" ולפי מצב בשטח

 אבי נגר / אמנון / ניר

מבין העסקים שיכולים להיות 

מי נותן שירותי  –פתוחים 

 משלוחים

בהתאם להודעות שפורסמו 

 על ידי העסקים או בירור מולם 

 ר / אמנון / ניראבי נג
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 מרכולים והצטיידות משימה:

 יועמ"ש, רישוי עסקים, תפעול צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

בדיקה מול העסקים שיכולים 

להיות פתוחים, בעיקר עם עסקי 

ים בבעיות מזון, אם הם נתקל

מבחינת אספקה לעסק, להציע 

לעבור למשלוחים )אם לא קיים( 

ואולי להציע עזרה של המועצה 

בנושא )בעזרת מתנדבים(. 

בעיקר לשדר לעסקים הללו 

שאנחנו כאן כדי לעזור להם )אולי 

לתת להם מספר טלפון ייעודי 

 בעניין(. 

 פיקוח / מתנדבים טלפונית / ביקורת פיזית

עסקים שיכולים בדיקה אם כל ה

להיות פתוחים, מכירים את 

ההנחיות של משרד הבריאות 

בנוגע לפעילות שלהם. אם לא 

יש לחדד )כרגע בכל  –יודעים 

מקרה אין סמכות של פקחים 

למעט בעניין עסקים שנדרשים 

להיות סגורים(. אולי לחלק פלייר 

עם ההנחיות. אפשר לחלק גם 

פליירים עם המלצות משרד 

 וי עסקיםהבריאות לחיט

 פיקוח / הסברה טלפונית / פיזית
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 אכיפה משימה:

 יועמ"ש, רישוי עסקים, תפעול צוות מתכלל:

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

האכיפה תבוצע בדגש  -עסקים 

על מקומות / עסקים הנדרשים 

 5000להיות סגורים. קנס מנהלי 

אם יש צורך, מוציאים צו ₪. 

במשטרת סגירה מנהלי ונעזרים 

 ישראל לאכיפת סגירת העסק.

 פיקוח פיקוח

מדיניות מקלה בהתאם  –חניה 

להחלטת הרשות במתחמי 

מסחר עם עסקי מזון )לא 

 מסעדות(.

 פיקוח פיקוח

 פיקוח פיקוח אכיפה בשגרה –מפגעים 

על אף שניתנה  -אכיפת בידוד 

סמכות לתת קנסות לאדם 

הנדרש להיות בבידוד ולאדם 

 –א עשה כן הנדרש לדווח ול

בהתאם להנחיות היועמ"ש ועד 

להחלטה מסודרת בדבר העברת 

מידע לפקחים בנושא, לא 

 מבוצעת אכיפה

 לא מבוצע בשלב זה פיקוח
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 תמיכה במערכות מחשוב – תקשוב .8

 

 תוכנית פעולה

סגר כללי הדורש החמרת מדרגה בהיבט העבודה המסמך זה נועד לתת מענה למקרה של 

 המרוחקת הנדרשת.

וף התקשוב אמון על כלל מערכות המידע והטלפוניה של הרשות הנותנות שירותים לתושב ונדרש ג

לבחון כל דרך לאפשר עבודה רציפה מרחוק בצורה מאובטחת ובטוחה תוםך שמירה על רציפות 

 תפקודית של עובדי המועצה.

ור מטרת מסמך זה לרכז את עיקרי התחומים למענה הן בשל התפרצות הקורונה והן לא

OPIISRAEL .העתיד להתקיים בחודש אפריל 

  

 תמיכה תקשובית במערכות המחשוב של הרשות משימה:

מנהלת אגף חדשנות, מערכות מידע ובקרת איכות, אחראי  צוות מתכלל:

 צוות טכנאים, טכנאי מועצה

 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

שמירה על רציפות מענה טלפוני 

 במהלך שעות הפעילות אל מול

 התושבים על ידי בע"ת השונים.  

חיבור מכשירים לליבת 
הרשת כולל מע גיבוי אל 

פסק בהתאם להנחיית 
 מנכ"לית

 מערכות מידע

מתן מענה טלפוני רציף במוקד 

106 

 מערכות מידע 

מערך גיבוי טלפוני אל מול 

תשתיות התושב בעת קריסת 

במבנה המועצה )הפסקת 

 חשמל,אחר(

גול קיים ובוצעה בדיקה ותר
 בהתאמה.

 מערכות מידע

מתן מענה טלפוני מוקד בעבודה 

 מרחוק

קיים ובוצעה בדיקה ותרגול 
 בהתאמה.

 מערכות מידע

קישורית  106חבירה למוקד 

לעדכון הנחיות וסינכרון מערכות 

 לחירום

 מערכות מידע 

מתן מענה לעבודה במערכת 

 המוקד גם מהבית

 4הוכנה הקצאה של 
 מחשבים לטובת הנושא.

 ערכות מידעמ

תמיכה במשתמשים העובדים 

 מהבית

 

ניתן מענה מאובטח כולל 
תמיכה מרוחקת 

למשתמשים על מנת לשמור 
 על רציפות תפקודית

 מערכות מידע

אבטחת המידע במערכות 

 המועצה

תחזוקה שוטפת מרחוק , 
גישה מאובטחת והקפדה על 

חידוד ורענון הנחיות 
מבוצע  –למשתמשים 

 בשוטף

 מערכות מידע
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 גורם אחראי אמצעים דרכי פעולה

הקמת מערך גיבוי מידע למקרה 

 אסון

 

 מערכות מידע קיים במתודולוגיות שונות.

תמיכה בחמ"לי מתנדבים 

 בהיבטי טלפוניה ומחשוב 

קיים פיזית, בשלב ההמשך 

יבחן מענה על פי הגדרות 

 מיקום וצורך

 מערכות מידע

תמיכה במערכות למידה מרחוק 

(ZOOM) 

 רכות מידעמע 

תמיכה והפעלה של מערך 

שיחות האונליין רב משתמשים 

מועצה בהתאם לשעון הארגוני 

 בחירום

 מערכות מידע 

היערכות עם מחשבים ניידים 

נוספים לבעלי תפקידים על פי 

 צורך

 מערכות מידע קיים על פי מיפוי

היערכות למערך תמיכה  כולל 

בעובדי המועצה העובדים 

הם בהתאם מהבית והנוספים ל

 למדיניות הסגר

מספרי הסלולאר של 

העובדים הועברו לצוות 

התקשובי לתמיכה מרוחקת 

 על פי פניה למוקד/אחר

 מערכות מידע

הוצאת חיתוכי נתוני פונים 

 למוקד מרכזיה

 מערכות מידע אחת לבוקר

חיבור מע' הוואטאספ לזמינות 

ישירה למערכת אל מול ספק 

 התוכנה

 מידעמערכות  בתהליך ביצוע

הקמת מע' תכנים לאוכלוסית 

 COINהקשישים בפלטפורמת 

 להפגת בדידות

בהתאם לתכנים שיועברו אל 

מול האוכלוסיה כולל תמיכה 

 תקשובית

 מערכות מידע

עבודה רציפה מול ספקי צד 

שלישי לתמיכה ותחזוקת 

 מערכות המידע

 מערכות מידע מתבצע בשוטף


