יום שלישי  17מרץ 2020
לכבוד,
רשויות האשכול
בימים אלה של חוסר ודאות עקב התפשטות נגיף הקורונה ,חשיבות החוסן של קהילות ורשויות מקומיות
בפרט ,עולה .להלן מס' נושאים בהם יכול האשכול לסייע לרשויות:
 .1מערכת  - GISאשכול בית הכרם עומד לרשותכם ומעוניין לסייע לכם לקבל החלטות המבוססות על
נתונים.
אנו פותחים את מערכת ה  GISהאזורית שהקמנו למענכם ללא עלות ,לתקופה זו ,לניהול המידע
האישי של כל אחת מהרשויות .במערכת תוכלו להקים שכבה מאובטחת ובה תוכלו להזין נתונים
חשובים של אנשים בבידוד ולסווג לפי היקף הסיוע שכל אחד מבתי התושבים נזקק לו.
זאת על מנת לצפות בנתונים על גבי מפה ולהשתמש בנתונים אלה ככלי יעיל לקבלת החלטות.
אנא ידעו אותנו לגבי השדות שהנכם מעוניינים לנהל במערכת ואנו נדאג להקים ולהטמיע זאת
עבורכם.
 .1מערכת  ZOOMלביצוע פגישות בוידאו  -עקב המלצות משרד הבריאות לגבי שמירת מרחק אישי,
אנו מציעים התקנה והסבר בשימוש מערכת  ZOOMלביצוע שיחות וידאו מרובות -משתתפים,
ולהימנע ממפגשים פיזיים.
 .2מיפוי כלים דיגיטליים ללמידה מרחוק  -האשכול מבצע כעת מיפוי של האמצעים הדיגיטליים
הנמצאים ברשות התלמידים בכדי שיוכלו ללמוד מרחוק.
במקביל האשכול פועל לאיתור תקציבים לרכישת אמצעים אלו.
 .3חיטוי  -אנו בוחנים אופציה ליצירת התקשרות עם חברה שמבצעת חיטוי ,לצורך ביצוע חיטוי במבני
ציבור ברשויות האשכול.
 .4רכש -נבדקת אפשרות לביצוע רכש משלים לרשויות לציוד מיגון שישמש בשעת חירום /סגר.
 .5מוקד -נבדקת אופציה להקמת קו חם בנושא הקורונה וכן הרחבת המענה לרשויות על בסיס מוקד
קיים.
 .6עסקים קטנים -קו פתוח לעסקים שמאייש אותו רכז העסקים של האשכול (פיילוט במגד אל כרום )
והנגשה של נושא ההלוואות במסגרת מעוף.
 .7העלאת קמפיין קמפיין להגברת המודעות מודעות באמצעות חלוקת בקבוקי אלכו -ג'ל ,פוסטרים
בעסקים ובאמצעי המדיה.
 .8נבדקת האפשרות לאמץ מודל מקוון של עסקים שהאשכול החל בבנייתו טרם משבר הקורונה
נשמח לפניות בנושאים נוספים – לאשכול או לכת אחד מבעלי התפקידים
בברכה,
רונית עובדיה
מנכ"לית איגוד ערים אשכול רשויות
בית הכרם הגלילי
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