בס"ד

הפגות ברשת
< ערוץ "גדרה משדרת" ערוץ זה פעיל לאורך השבוע ומציע מגוון תכנים
לקהלים השונים
< יום הולדת ברשת – הקמת פלטפורמה לציון ימי הולדת לילדים ולתושבים
< מבצע "לא שוכחים את סבא סבתא"
< מבצע "מבשלים לליל הסדר"

שירותים שוטפים של הרשות
< פעילות מוקד במהלך כל היממה
< שירות מקוון לטובת בקשות להיתרי בנייה
< פעילויות מערכת הגבייה ממשיכות להתבצע כרגיל דרך אפליקציית מאסט
העומדת לרשות הציבור
< שירותי תברואה ונקיון עובדים באופן רגיל בכפוף למגבלות משרד הבריאות
< טיפול שוטף במפגעים ברשות
< התאמות המועצה הדתית לחג הפסח בהתאם להנחיות

תמיכה וסיוע
< הפעלת מוקד שירות פסיכולוגי חינוכי
< הפעלת מוקד רווחה לשירות הציבור ,מבצעים על בסיס יומיומי להענקת
סלי מזון ,לתמיכה ולסיוע לכלל האוכלוסיה בסיכון בגדרה
< פעילות יזומה לאיתור תושבים הזקוקים לסיוע
< הקצבת  ₪ 20,000מטעם הרשות לטובת סיוע למשפחות ולקשישים בגדרה
לקראת חג הפסח
< תיווך בין תושבים הרוצים לתרום לבין תושבים הצריכים סיוע – בתרומות
שנאספו נקנו שוברים ב 8%-הנחה מטעם רשת ״ויקטורי״ .שוברים אלה
הועברו למשפחות שאותרו על ידי מחלקת הרווחה

נשארים בבית.
שומרים על המשפחה

אנחנו כאן בשבילכם!
עבודת צוות מל"ח בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף לצמצום
התפשטות נגיף הקורונה
ישיבה יומית | קיום הערכת מצב על בסיס יומי בכל בוקר באמצעות
אפליקציית ״זום״ למעקב אחר משימות ,נקודות תורפה ,מענה ופתרונות.
פיקוח ובטחון לשמירה על בריאות הציבור | תגבור השיטור העירוני  -ביצוע
סיורים לאורך היום ובדיקת הנכנסים לגדרה בשעות הערב
הסברה | הקמת ערוץ באתר המועצה המיועד רק לנושא הקורונה – הערוץ
כולל את כל המידע כולל חומרי הסברה של השירות הפסיכולוגי החינוכי
נגישות המידע | ראש המועצה פועל ליצירת דיווח יומיומי לתושבים המפרט
את תמונת המצב .הדיווח מועבר בכל אמצעי התקשורת המקומיים הקיימים
במועצה.
הפעלת מכלול בריאות | הפעלת מכלול בריאות שתפקידו לעמוד מול משרד
הבריאות בקבלת מידע ,זיהוי מסלולים באופן מיידי ככל שניתן וטיפול
במקרים מיוחדים
מבצע חיטוי ופינוי מעון מוריה
זיהוי אקטיבי של נקודות תורפה

חינוך וגני ילדים
< קיום קשר שוטף עם צוותי החינוך ,הגננות וההורים
< רישום תלמידים לחטיבות הביניים
< פתיחת מרכת שיעורים מקוונת לילדי גני הילדים
< פתיחת ערוץ "גני ילדים בימי קורונה" באתר המועצה לרווחת ההורים עם
מידעים ,פעילויות ,סרטונים ,מצגות
< ישיבות שוטפות של מנהלת אגף החינוך עם מורים וצוותים חינוכיים כולל
השתתפות השיעורים מקוונים עם התלמידים
< שיתוף פעולה עם השפ"ח במתן מענה  24/7לתלמידים ,הורים וצוותים
חינוכיים
< קשר שוטף של הגנים ובתי הספר עם הילדים וההורים  -קשר רגשי ,חינוכי
וחברתי
< קיום פעילויות חברתיות בית ספריות – תחרות ציורים ,יצירת קיר וירטואלי
< הפקת סרטונים של הגננות וצוותי החינוך להורים ולילדים לשמירה על
קשר ומחוברות בעת הזו
< פניית מנהלת האגף לצוותים ולכלל ההורים
< קיום וועדות זכאות ואפיון באופן שוטף
< תחילת תהליך רישום לכיתות א' – איסוף נתונים ,בדיקת רישום של הילדים
ושיבוץ בבתי הספר
< שמירה על קשר עם כל התלמידים שאינם לומדים בגדרה מסיבות שונות
< עבודה שוטפת של הקב"סית עם התלמידים והמשפחות
< שיתוף פעולה של החינוך עם הרווחה לזיהוי מקרים מיוחדים שצריכים סיוע

קידום פרוייקטים ופיתוח ביישוב
< הקמת קיוסק ושירותים בספורטק
< המשך פיתוח רחוב פינס
< המשך פיתוח תיכון למדעי ביו-רפואה וחינוך גופני במזרח גדרה
< הצבת מבני חינוך באוהל שלום
< המשך עבודות בגן ברחוב ויצמן
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