לשכת מנכ"ל
סיכום "הערכת מצב" 50\20
(התפשטות נגיף הקורונה)
( 16בספטמבר )2020
נוכחים
עמית בן צבי וגלית שאול
נוכחים מרחוק :יעריב ,אלון היימן ,יהודה בן עזרא ,גלוריה רוט ,עומר סובול ,יאיר בטיטו ,ליאת ,לין גורן,
אלעד ווינברג ,ירונה פוליטי ,אסנת וולף ,אילנית סבניק ,שגיא בן יואב ,עפרה יוסף ,נחמה כהן ויניב עמיאל.
משתתפים :מורן בן דרור ואלדד גוטלון.
סיכום רמ"ט/מנכ"ל
החלטות ,חלוקת אחריות וזמני ביצוע
מס'
1

נושא
דיווחי פיקוד
העורף

באחריות

החלטה

לידיעה

דיווח עדכני:
 62 .1מאומתים בעמק:

.2
.3
.4
.5
.6

אמץ( 3 -אשפוז בית)
גבעת חיים מאוחד( 1 -מחוץ
ליישוב)
אליישיב( 5-אחד מחוץ לעמק)
בורגתה( 2 -אשפוז בית)
בית חרות( 1 -מחוץ ליישוב)
בית הלוי ( 1-מחוץ ליישוב)
בית ינאי ( 2-מחוץ ליישוב)
בת חפר( 10 -ארבעה מחוץ ליישוב)
בית יצחק( 3-אחד מחוץ ליישוב)
גבעת חיים (איחוד)( 4-אשפוז בית)
גן יאשיה( 4-אשפוז בית)
הדר עם( 2 -אחד מחוץ ליישוב )
המעפיל ( 1אשפוז בית)
חניאל ( 2אחד מחוץ ליישוב)
כפר הרואה( 10-אחד מחוץ ליישוב)
מעברות ( 6-אשפוז בית)
חיבת ציון ( 1-אשפוז בית)
חרב לאת( 1-אשפוז בית)
עין החורש( 1-אשפוז בית)
מכמורת( 1-אשפוז בית)
מאושפזים בבית חולים מבין
המאושפזים כיום – 1
מאומתים חדשים ביממה
האחרונה10 -
סה"כ מאומתים עד עתה בעמק
(כולל חולים) – .328
נפטרים – 1
מספר המאומתים שכתובתם
רשומה בעמק חפר גם אם אינם
מתגוררים בעמק.69 -

1

זמן
ביצוע
שוטף

לשכת מנכ"ל
.7
.8
2

החלטת ממשלה
על סגר החל מיום
שישי 18.9.20
שעה 14:00

3

שירותי בריאות
במהלך תקופת
הסגר והחגים

4

הקמת "דרייב
אין" לבדיקות
קורונה בפארק
התעשיות בעמק
חפר

5

קבלת קהל
במשרדי המועצה
בתקופת הסגר

6

סגירת שערי
הישובים בתקופת
הסגר

7

אישורי מעבר
בתקופת הסגר

.1
.2
.3

.1

.2
.1
.2
.3
.1
.2

אחוז המאומתים בעמק חפר מסך
הנבדקים – .5.5%
סך בתי האב בעמק מכלל
המאומתים – .36
החל מיום שישי בשעה – 14:00
תיכנס החלטת הממשלה על הטלת
סגר לתוקפה.
התושבים נקראים לשמור הוראות
ולהפגין אחריות אישית.
נערך היום מפגש של ראשי
מכלולים +יו"ר וועדים  +מנהלי
ישובים +יו"ר צח"י לשם להעברת
מידע ומתן הנחיות לישובים באשר
לסגר ולשירותי המועצה ,שיינתנו
במהלך החגים.
תא בריאות בסיוע תא דוברות
ידווח לציבור הרחב מידע הכולל
פרטי המרפאות שתהיינה פתוחות
למתן שירות לציבור הרחב במהלך
הסגר ובתקופת החגים כולל בתי
מרקחת.
תא בריאות בסיוע תא מתנדבים
יערך לסיוע לחלוקת תרופות
לאוכלוסייה הנזקקת.
קופת חולים כללית פנתה בבקשה
להקים מתחם בדיקות בשיטת
ה"דרייב אין" בעמק חפר.
המועצה תיעתר לבקשה ,תוך
דרישה ,כי יוקצה זמן לבדיקות
לתושבי עמק חפר בלבד.
ככל שהיוזמה תצא אל הפועל –
יועבר המידע לציבור הרחב.
החל מה 18.9.20-ועד ל11.10.20-
– לא תתקיים קבלת קהל במשרדי
המועצה.
שירותי המועצה יינתנו "מרחוק"
בלבד.

 .1ההחלטה האם לסגור את שער
הישוב במסגרת מאמצי הישוב
למגר התפשטות הנגיף בישוב –
נתונה לישוב עצמו.
 .2ככל הנדרש ,יש להסדיר מעבר של
נותני שירותים שוטפים כגון פינוי
אשפה ,הסעות החינוך המיוחד
וכדומה.
לא התקבלו כל הנחיות המחייבות הנפקת
"אישור מעבר" מטעם המועצה לעובדים
חיוניים או אחרים .משכך ,המועצה לא
תנפיק אישורים אלו.
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 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3לידיעה

 .1תא בריאות מול
תא דוברות
 .2תא בריאות מול
תא מתנדבים

 .1לידיעה
 .2תא עסקים מול
קופ"ח כללית
 .3דוברות

 .1לידיעה
 .2לידיעה

מידי

מידי

מידי

מידי

 .1ישובים
 .2ישובים

מידי

לידיעה

שוטף

לשכת מנכ"ל
8

התנהלות עסקים
שלא ע"פ הוראות
ה"תו הסגול" –
הטלת קנסות
מנהליים

9

מתן שירותי
מכלול אוכלוסייה
לקראת תקופת
הסגר ובימי
החגים

10

גיוס מתנדבים
לסיוע בתקופת
הסגר

11

שירותי מוקד
בתקופת הסגר
והחגים

12

תוכנית פינוי
פסולת בחגי תשרי

13

סגירת מוסדות
החינוך (למעט
חינוך מיוחד),
צהרונים,
מועדוניות ומעבר
ל"למידה מרחוק"

.1

אי עמידה בתנאי ה"תו הסגול" על
ידי בתי עסק בעמק המקבלים
קהל– מהווה פגיעה חמורה
בבריאות הציבור.
מכלול לוגיסטיקה מדווח ,כי
אתמול הוטל קנס בסך  ₪ 2,000על
עסק (צרכנייה) בישוב בעמק ,שלא
הקפיד על הוראות ה"תו הסגול"
חרף מספר התראות קודמות.
מכלול לוגיסטיקה נקרא להמשיך
במדיניות ההסברתית יחד עם תא
עסקים ותא דוברות כלפי העסקים
בעמק ,לצד הטלת קנסות במקרים
בהם העסק ממשיך להפר ההנחיות
על אף התראות קודמות.
מידע אודות עסקים מקבלי קהל,
שלא מקיימים את הוראות התו
הסגול -ניתן להעביר למוקד
המועצה .*9875
מכלול אוכלוסייה מדווח ,כי
השירותים הטיפולים ימשיכו את
עבודתם כסדרה.
הישובים מתבקשים להגדיר "איש
קשר" מול מכלול אוכלוסייה .יש
ליידע את הגב' אסתי אזולאי
בטלפון נייד:
ובמיילestia@hefer.org.il :
טלפון050-6302473 :
מכלול אוכלוסייה פרסם היום
פנייה לציבור הרחב לגיוס
מתנדבים ,לסיוע לאוכלוסיות
נזקקות בתקופת הסגר.
הציבור הרחב נקרא להתנדב!

.1

מוקד המועצה ימשיך לספק שירות
שוטף לתושבי העמק – .*9875
הציבור מוזמן לפנות למוקד בכל
עניין בתחום הקשור לשירותי
המועצה.
במוקד תימצא רשימת לטיפול
בפניות על פי מהותן.
מכלול לוגיסטיקה פרסם תוכנית
פינוי פסולת במהלך כל חגי תשרי.
התוכנית תפורסם בדואר ישובים
לציבור הרחב.

.2

.3

.4

.1
.2

.1

.2

.2
.3
.1
.2

 .1מכלול חינוך מדווח ,על סגירת כל
מסגרות החינוך בעמק ,החל מיום
חמישי  ,17.9.20למעט מסגרות
החינוך המיוחד.
 .2בתי הספר נערכו למעבר ללמידה
מרחוק החל מיום חמישי.
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.1
.2
.3
.4

לידיעה
לידיעה
מכלול לוגיסטיקה
מול תא עסקים
ותא דוברות
לידיעה

 .1לידיעה
 .2ישובים מול
מכלול
אוכלוסייה

 .1מכלול
אוכלוסייה
מול מכלול
קהילה
וישובים.
 .2לידיעה
 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3ראשי
מכלולים מול
תא מוקד
 .1לידיעה
 .2מכלול
לוגיסטיקה
מול מכלול
קהילה
וישובים
 .1לידיעה
 .2לידיעה

מידי

מידי

מידי

מידי

מידי

מידי

לשכת מנכ"ל
 .3מועדוניות וצהרונים לא יעבדו החל
מיום חמישי .הודעה נמסרה
להורים ותפורסם לכלל התושבים
באתרי המדיה של המועצה.

14

פעילות מכלול
קהילה וישובים
בתקופת הסגר –
חוגים ,פעולות
תרבות ,נוער,
וותיקים

15

צמצום היקף כ"א
עובדי המועצה
בתקופת הסגר

.1
.2

.3
.4
.5
.1
.2

.3

בכל תקופת הסגר תופסקו פעילות
החוגים והפעוטונים.
ספריות היישובים תהיינה סגורות
לקבלת קהל וחלוקת הספרים
ספרים
באמצעות
תתבצע
דיגיטליים והזמנה על בסיס
חלוקה.
פעילות רכזי הנוער ביישובים
תמשיך להתקיים גם בתקופת
הסגר בכפוף לתנאי הסגר.
תמשיך
הוותיקים
פעילות
להתקיים באמצעות ה"זום".
במהלך השבוע התקיימה חלוקת
פרחים לניצולי שואה לרגל ראש
השנה.
היקף כ"א במועצה בתקופת הסגר
יוקטן ל 50%-נוכחות פיסית וזאת
ע"פ ההנחיות ועד ליום .11.10.20
עובדי המועצה יחולקו ל2-
קפסולות ,כאשר כל קפסולה תעבוד
שעובדי
או
אחר
ביום
האגף/מחלקה יעבדו במשמרות
באותו יום.
עובדים שלא יגיעו לבניין המועצה
ביום מסוים – תבחן האפשרות
שיעבדו מרחוק (עבודה מהבית).

 .3מכלול חינוך מול
תא דוברות

.1
.2
.3
.4
.5

לידיעה
לידיעה
לידיעה
לידיעה
לידיעה

 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3רמ"ט מול
מכלול
משאבי
אנוש וראשי
מכלולים

שוטף

שוטף

16

דוברות

תא דוברות יפרסם הודעה לציבור בגין
פעילות המועצה בסגר ובחגים באתרי
המדיה של המועצה.

לידיעה

שוטף

17

סגירת חופי רחצה
מוכרזים בתקופת
הסגר

חופי הרחצה המוכרזים יהיו סגורים
בתקופת הסגר ותחנות ההצלה לא תהיינה
מאוישות.

 .1לידיעה

מידי

18

הנחות לעסקים
בארנונה – הוראת
שעה

 .1גזברות המועצה מדווחת ,כי פורסם
מתווה מטעם רשות המיסים,
להענקת הנחה בארנונה לעסקים,
העומדים בתנאי ההוראה ,בגובה
של  .95%ע"פ המתווה ,המועצה
תשופה ב 100%-מההנחה שתינתן
בפועל.
 .2לאחר קבלת מלוא הפרטים –
המידע יונגש לציבור הרחב.
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 .1לידיעה
 .2גזברות מול תא
עסקים ותא
דוברות

שוטף

לשכת מנכ"ל
19

חקלאות בתקופת
הסגר

20

עבודות ביסוס
בוהן המצוק – חוף
בית ינאי דרומי

21

חגי תשרי –
תפילות בבתי
הכנסת

22

שנה טובה

 .1ענף החקלאות ,על כל ענפיו ,הוכר
כפעילות חיונית ועל כן הוא הוחרג
מהוראות הסגר.
 .2קיים צפי למחסור בידיים עובדות
תא
לתקופת קטיף ההדרים.
חקלאות יצר קשר עם מספר
ארגונים המציעים מתנדבים
לקטיף.
 .3תא חקלאות נערך לגידור שטחים
חקלאיים הסמוכים למוקדי
תיירותיים בעמק (נחל אלכסנדר,
נחל אגמון וכדומה) ,כדי להגן על
הגידולים.
 .1המועצה נערכת לתחילתן של עבודות
ביסוס "בוהן המצוק הדרומי" בחוף
בית ינאי כבר בימים הקרובים.
 .2תחילתן של העבודות תחייב סגירת
מקטע החוף הרלוונטי.
 .3לכשיוחלט על מועד תחילת העבודות –
יש להביא את מלוא המידע לציבור
כולל שינויי תנועה ,הגבלות תנועה
במקטע החוף וכדומה.
 .1הנחיות כתובות ביחס לאופן קיום
תפילות בבתי הכנסת בחגים
הועברו לגורמים הרלוונטיים בכל
ישוב .הישובים נקראים להביא
המידע לידיעת התושבים.
 .2המועצה הדתית סיפקה ציוד נדרש
לישובים לעריכתן של תפילות מחוץ
לבתי הכנסת/מבנים סגורים.
 .3הציבור נקרא לקיים את ההנחיות.

 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3תא חקלאות

שוטף

 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3מכלול הנדסה
מול תא דוברות

שוטף

 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3לידיעה

שוטף

הנהלת המועצה ועובדיה,
מאחלים לכל בית עמק חפר
שנה טובה!
רשמ/ה :מורן בן דרור
העתקים :ראשי מכלולים
חברי מליאה
וועדים מקומיים
מנהלי ישובים
צח"י
אגודות שיתופיות
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