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 לכבוד: 

 בעמק הירדן  חוסן יישוביצוותי  

 

 הערכות צח''י להתמודדות עם נגיף הקורונה

 

משבר הקורונה מעמיד את מנהיגי הקהילות והצח''י בפני אתגרי ניהול ברמות 

למציאות לא    ובהיקף הדורשים התאמה מהירה ודינאמית של נהלי החירום

 ת הכרחית של התושבים. מוכרת על מנת לאפשר רציפות תפקודי

 

לצח''י כגוף מוביל בקהילה, השפעה רבה על האופן בו יחוו חברי הקהילה את 

חשוב שיועבר מסר עקבי, ברור ובטוח, המבטא לקיחת   –האירוע. על כן 

 אחריות וניהול האירוע מתוך שיקול דעת ורצינות, אך ללא לחץ ופניקה.

 

(, בשאיפה לשמור  קבים עסדר יו  ניהולמומלץ לפעול מתוך רציפות תפקודית )

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומבלי לסכן את   –על שגרה ככל הניתן  

 בריאותנו ובריאות הציבור.
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יש לעודד את התושבים המבודדים לגלות אחריות אישית וקהילתית ולהקפיד  

על הנחיות הבידוד, אך חשוב להבין כי בעלי התפקידים והצח''י אינם גוף  

 תושבים בבידוד.המפקח על 

 

ר בכדי  קש  סונכרנת ויעילה אבקש כי תיצרועל מנת לייצר עבודה משותפת, מ

לעדכן באירועים שוטפים, לשתף במצב הצוות ותפקודו וכמובן אם יש צורך  

בסיוע כלשהו. זאת כדי שנצליח לחבר את המתרחש בכל יישוב ויישוב למועצה, 

 לייצר תמונה ברורה של העמק ליצור את החיבורים ולספק את הסיוע הדרוש.

 050-7748879 –טלפון  

 v.org.il-adigo@j –מייל  

 

 בברכת חזק ואמץ!

 

 עדי גושן                                                 איריס שובל

 עו"ס קהילתית ורכזת צח"י           מנהלת אגף קהילה ושירותים חברתיים
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