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 25\20"הערכת מצב"  סיכום

  (התפשטות נגיף הקורונה)

 (2020 ספטמברב 24)

 נוכחים

 וגלית שאול  עמית בן צבי

, ליאת ,יאיר בטיטועומר סובול, , גלוריה רוטיהודה בן עזרא,  , אלון היימן,חיזקי סיבק :נוכחים מרחוק
 ורונן. חמה כהן, נאילנית סביניקאסנת וולף,  פוליטי, רונהי, ווינברג אלעד ,גורןלין דפנה שגיא, 

 .אלדד גוטלוןמורן בן דרור ו: משתתפים

  רמ"ט/מנכ"ל  סיכום

 החלטות, חלוקת אחריות וזמני ביצוע 

זמן  באחריות החלטה נושא מס'
 ביצוע

פיקוד  ידיווח 1
 העורף

 :דיווח עדכני

 :בעמק מאומתים 117 .1
  

 )אשפוז בית( 6 -לאביחי
 )אשפוז בית( 3-אומץ 

 )אשפוז בית( 2-אחיטוב  
 )אשפוז בית( 2-אלישיב 
 )אשפוז בית(  7-בורגתה  

 )אשפוז בית(1-בחן 
 )אחד מחוץ ליישוב( 3-בית הלוי 
 )אשפוז בית( 2-בית ינאי 

 )אשפוז בית( 8-שער חפר-בית יצחק
 )ארבעה מחוץ ליישוב( 26 -בת חפר

 )אשפוז בית( 2-ןגאולי תימ
 )אשפוז בית( 6-ים איחודגבעת חי

)אחד מחוץ  3-גבעת חיים מאוחד
 לישוב(

 )אחד מחוץ ליישוב( 12-גן יאשיה 
 )אשפוז בית( 1-הדר עם 
 )אשפוז בית( 2-המעפיל 

 )אשפוז בית( 1-העוגן
 )אשפוז בית( 4-חבצלת השרון

 )אשפוז בית(1-חניאל  
 )אשפוז בית(5-היד חנ

)שתיים מחוץ  7-כפר הרא"ה 
 ליישוב(

 )אשפוז בית( 4-ויתקין כפר
 )אשפוז בית( 1-כפר חיים 

 )אשפוז בית( 2-מכמורת
 )אשפוז בית( 1-מעברות

 )אשפוז בית( 1-ןמשמר השרו
 )אחד מחוץ ליישוב( 2-עולש

 )מחוץ ליישוב( 1 -עין החורש
 )אשפוז בית( 1-םשושנת העמקי

 

 שוטף לידיעה
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מבין  בית חוליםמאושפזים ב .2
  1 –המאושפזים כיום 

 4 –מאושפזים במלונית  .3
ביממה  מאומתים חדשים .4

 12 -האחרונה
 341 – חולים במצטברסה"כ  .5
 1 –נפטרים סה"כ  .6
שכתובתם פעילים מאומתים מספר  .7

גם אם אינם ) רשומה בעמק חפר
 126 -(מתגוררים בעמק

בעמק חפר מסך  אחוז המאומתים .8
 .(0.2%עלייה של ) 6% –הנבדקים 

מדווחים מספר מבודדים פעילים  .9
 533במשרד הבריאות: 

 –האחרונה ביממה  מספר בדיקות .10
200. 

 10,000לכל בעמק  יחס חולים .11
 (1.5%עלייה של ) 26.9אנשים: 

 (. 43.7-)ממוצע ארצי
 1 -מספר ישובים "כתומים"  .12

החלטת ממשלת  2
ישראל על "סגר 

החל מיום  כללי"
 25.9.20שישי 
 14:00בשעה 

ממשלת ישראל החליטה על "סגר  .1
שצפוי  ,כללי" בכל רחבי המדינה

שישי להיכנס לתוקפו החל מיום 
 .14:00בשעה  25.9.20)מחר( 

הסגר אמור לכלול סגירת כל מקומות  .2
העבודה, למעט מקומות עבודה 

 שיוגדרו כחיוניים.
, אין עדיין הנחיות לגבי בשלב זה .3

היקף העובדים במגזר הציבורי, אך 
הצפי הוא צמצום היקף העובדים 

 .50%-בפחות מ
צפוי להישמר ההיתר ליציאה מהבית  .4

"מ. בהמשך ק 1במרחק של עד 
 יפורסמו חריגים למגבלה זו.

לסגירת כלל ענפי  צפי –ספורט ענפי  .5
הספורט באשר הם, למעט משחקים 

 בינלאומיים רשמיים.
טווח של צפוי, כי הן יותרו ב -הפגנות .6

נושא זה ) ק"מ ממקום המגורים 1עד 
 .(דורש חקיקה

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 לידיעה .4
 לידיעה .5
 לידיעה .6

 שוטף 

 "אישורי מעבר" 3
 פת הסגרבתקו

 

לא התקבלו כל הנחיות המחייבות עד לעת הזו, 
הנפקת "אישור מעבר" מטעם המועצה 

תנועת , קבלנים ו/או אחרים. לעובדים חיוניים
במרחב תהיה בהתאם להוראות  האזרחים
 הכללית.

 לידיעה

 

 שוטף 

אישור "מפעל  4
)כולל  חיוני"

ביחס ל"וועדים 
 מקומיים"(

כלה הוא הגורם המוסמך משרד הכל .1
הבלעדי להגדיר עסק/גוף כ"מפעל 
חיוני" לשעת חירום. למועצה אין כל 

 סמכות בסוגיה זו. 
וני" עסק/גוף שמאושר כ"מפעל חי .2

"עובדים  רשאי להגדיר מבין עובדיו
 חיוניים".

 המקומיים מוכריםהוועדים  .3
בשעת חירום.  כ"מפעל חיוני"

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
יו"ר וועדים  .3

מול  םמקומיי
אחראי בטחון 
 וקורונה רשותי

 שוטף 
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משכך, רשאים הוועדים המקומיים 
 מטעמם"עובדים חיוניים" הגדיר ל

שרשימת העובדים  בכפוף לכך,
במועצה  ןהוגשה לאחראי הביטחו

המשמש גם כ"אחראי קורונה 
ואושרה  –יהודה בן עזרא  –רשותי" 

 על ידו מראש ובכתב.
שום יליהיערכות  5

"תוכנית 
 -הרמזור" 
 שלט"הקמת "מ

בהתאם להנחיות הממשלה, על  .1
המועצה לפעול בהתאם 

ביום ל"תוכנית הרמזור" 
 שלאחר תום הסגר.

 –במסגרת תוכנית הרמזור  .2
צה סמכויות שונות ועתקבל המ

ובכלל זה באשר להיקף 
 התקהלות, אישור סוגי פעילויות

 וכדומה. חברתיות/קהלתיות
ניהול הרשות )בתחום  .3

ה"קורונה"(, ביום שאחראי 
משלט", הסגר, יהיה באמצעות "

שיורכב ממספר בעלי תפקידים 
ברשות ויהיה בעל סמכויות 

 ניהול.
בעת יישום תוכנית הרמזור,  .4

 לכל ישוב בנפרדיקבעו הגבלות 
בהתאם לקטגורית התחלואה 

)ירוק/ צהוב/ כתום/  ישובב
ההגבלות יחולו על כלל אדום(. 

  תושבי אותו ישוב.
הרמ"ט יחד עם ראש מכלול  .5

לו ביטחון ותא בריאות הח
בביצוע פעולות אופרטיביות 

 להקמת המשלט.
יובא  –לאחר הקמת המשלט  .6

לידיעת הנהגות הישובים 
 והציבור הרחב אופן ההתנהלות

 וכדומה. , סמכויותהמשלט

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 לידיעה .4
רמ"ט+ראש  .5

מכלול בטחון+ 
 תא בריאות

רמ"ט מול תא  .6
דוברות 

ומכלול קהילה 
 וישובים

 שוטף

שמירה על  6
 נחיות הסגר ה

וב רובו של הציבור מקיים את ר .1
 הנחיות הסגר.

משטרת ישראל  14:00ממחר בשעה  .2
את אכיפת הסגר. צפויים   תגביר

מחסומים ברחבי המדינה כולל 
 במרחב המועצה. 

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 

 

 שוטף

מידע שת גנה 7
לציבור הרחב 

 בתקופת הסגר

תרי המדיה של דוברות יפרסם באתא  .1
 יומי.תחלואה המועצה גרף 

ות מול תא  דוברות יפרסם תא בריא .2
בקשר  "ותשובות שאלות"מסמך 

 להתנהלות בתקופת הסגר. 
 

 לידיעה  .1
א בריאות מול ת .2

 תא דוברות.

 מיידי

מכלול שירותי  8
 אוכלוסייה

בשלב מכלול אוכלוסייה מדווח, כי  .1
השירותים , קיים צפי שזה

ימשיכו לאוכלוסייה הטיפולים 
 . עבודתם כסדרה

מכלול אוכלוסייה מדווח, כי בניגוד  .2
לתקופת ה"סגר הראשון", היקף 

 ידיעה ל .1
 לידיעה .2

 
 
 
 
 

 מידי
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מכלול רשות ההמשאבים העומדים ל
 מוגבל. -ת נזקקותלסיוע לאוכלוסיו

פניות רבות של תושבים מתקבלות  .3
. בנוסף, מתקבלות לסיוע כלכלי

בקשות לסיוע ברכישת מחשבים 
ניידים לילדי המשפחות לשם 
"למידה מרחוק". משאבי המכלול 

המכלול פועל ככל הניתן מוגבלים ו
 לסייע לפונים. 

למכלול תסייע עמותת "שכן טוב"  .4
סלי מזון  30אוכלוסייה בחלוקת 

חות המוכרות ע"י אגף למשפ
  הרווחה.

 לידיעה .3
 לידיעה .4

 

 

יצירת קשר עם  9
תושבים חולים/ 

 מאומתים

 מקפיד על יצירתמכלול אוכלוסייה  .1
 .מאומתים/חוליםתושבים קשר עם 

האם התושב נייות נועדו לבחון הפ .2
לסיוע וכן בחינת התנאים  זקוק

 . סיכוסוציאלייםפה
הוקם השירות הפסיכולוגי בסיוע  .3

 לציבור הרחב  ""קו תמיכה
 .052-2675863 :בטלפון

 ידיעהל .1
 לידיעה .2

 מידי

קריאה  10
 להתנדבות

מכלול אוכלוסייה קורא לציבור הרחב להתנדב 
במתן סיוע בעת הסגר ובכלל  למען הקהילה

 *(.9875 המועצה מוקדבאמצעות )

 שוטף לידיעה

נוהל ביצוע  11
בדיקות קורונה+ 
סיוע למאומתים 
 במעבר למלוניות

תא בריאות מסייע לחולים מאומתים  .1
 ,בעמק המבקשים לעבור למלונית

בשל  אי יכולת לעמוד בהנחיות משרד 
 הבריאות בביתם. 

תא בריאות בסיוע תא מתנדבים  .2
ממשיך להיערך לסיוע חלוקת 

 תרופות לאוכלוסייה הנזקקת.

 לידיעה .1
 תא בריאות .2

 

 מידי

 אי קבלת קהל 12
במשרדי המועצה 

 בתקופת הסגר 

לא תתקיים קבלת  – 11.10.20-ל עד .1
 .קהל במשרדי המועצה

"מרחוק"  ושירותי המועצה יינתנ .2
 בלבד. 

מכלול הנדסה הציב "תיבת שירות"  .3
בפתח המועצה לשם קבלה והגשת 

 מסמכים. 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 מידי

התנהלות עסקים  13
שלא ע"פ הוראות 

 –ה"תו הסגול" 
ת קנסות הטל

 מנהליים

אי עמידה בתנאי ה"תו הסגול" על  .1
 –המקבלים קהלידי בתי עסק בעמק 

מהווה פגיעה חמורה בבריאות 
 הציבור.

מכלול לוגיסטיקה מדווח, כי פקחי  .2
המועצה ביקרו במהלך השבוע 

קיימת בעסקי העמק וניכר, כי יש 
 . "תו הסגול"על הוראות ה הקפדה

וח על פניות רבות מכלול עסקים מדו .3
ת סוג השירותים של עסקים להחרג
עמוד מנת לעל  ניתנים על ידם, 

ובכך להימנע  "עסק חיוני"בהגדרת 
   תקופת הסגר.בת העסק רימסג

 לידיעה  .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 לידיעה .4

 מידי
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מידע אודות עסקים מקבלי קהל,  .4
שלא מקיימים את הוראות התו 

ניתן להעביר למוקד המועצה  -הסגול
9875.* 

 
הגדרת "רפרנט"  14

לעבודה  ייישוב
מול מכלול 
 אוכלוסייה

רוב  -בהמשך לקריאת המועצה  .1
מם "רפרנט" מטע הגדירוהישובים 

לעבודה מול מכלול אוכלוסייה למען 
 אוכלוסיית הישוב. 

ו שטרם נענ ,ישובים 4נותרו  .2
  לבקשה.

 הוועדים המקומייםארבעת  .3
מתבקשים להגדיר "איש קשר" מול 

אוכלוסייה. לפרטים נוספים מכלול 
הגב' אסתי אזולאי יש ליצור קשר עם 

 050-6302473בטלפון נייד: 
 estia@hefer.org.ilובמייל: 

מכלול  .1
אוכלוסייה 
מול מכלול 

קהילה 
 וישובים.

 לידיעה .2
 יו"ר ועדים .3

 מידי

שירותי מוקד  15
בתקופת הסגר 

 והחגים

המועצה ימשיך לספק שירות מוקד  .1
 *.9875 –שוטף לתושבי העמק 

במוקד תימצא רשימת בעלי  .2
תפקידים כולל כוננים לטיפול בפניות 

 על פי מהותן.  

 לידיעה .1
ראשי  .2

מכלולים 
מול תא 

 מוקד

 מידי

תוכנית פינוי  16
פסולת בחגי 

 תשרי 

עתה תוכנית פינוי אשפה בתקופת ד ע .1
 כסדרה.מתקיימת  –החגים 

קבלן הפינוי, כי דווח על ידי היום  .2
מספר לא מבוטל מעובדיו שוהים 

פועל אותם עובדים תחת בבידוד. 
 עובדה – דשא ח"כהקבלן לגייס 

שעלולה ליצור שינויים/עיכובים 
המועצה ביישום תוכנית הפינוי. 

תפעל להקטין, ככל שניתן, כל פגיעה 
ובמידת  אתבתוכנית הפינוי, אך עם ז

ם והציבור המקומייהוועדים , הצורך
נוכח  הבנה בכללותו נקראים להפגין

 הנסיבות.

 לידיעה  .1
 לידיעה .2

 מידי

 -מוסדות החינוך  17
מעבר ל"למידה 

 מרחוק"

 

על פי הנחיות משרד ו בשלב זה .1
החינוך בתי הספר וכיתות  –החינוך 
ו לפעול כסדרם אף ימשיכ המיוחד

 בתקופת הסגר הכללי. 
, ע"פ דיווח מבתי הספר לחינוך מיוחד .2

היא בשיעור נוכחות התלמידים 
60%.  

יתר בתי הספר, ימשיכו ללמד מרחוק  .3
 גר.בימי החול שבתקופת הס

לבני נוער  "נית "הילהכתו  .4
)"הזדמנות אחרונה"( תמשיך לפעול 

 כסדרה.
לצוותי החינוך  אמש נערכה הרצאה .5

ת בלמידה רבהוראה מק" בנושא
חינוך עוקב אחר מכלול  .מרחוק"
, ער "הלמידה מרחוק" פרויקט

לצרכים ולקשיים בבתי הספר 
צוותי הוראה ונותן מענה  /השונים

 שוטף.

 ידיעה ל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 ידיעהל .4
 לידיעה .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 מידי 

mailto:estia@hefer.org.il
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אמור להתקיים  30.9.20 תאריך ב .6
, בשיתוף עם השירות ("זום")מפגש 

. אביטל שטדלר 'דר עם הפסיכולוגי,
עד להורי תלמידים מיוהמפגש 

ויעסוק בהתמודדות מול אתגרי 
ומידע יופץ להורי ימון זהתקופה. 

 התלמידים בעמק.

 חינוךכלול מ .6
 

סגירת חופי  18
רחצה מוכרזים 
 בתקופת הסגר

נסגרו לכל חופי הרחצה המוכרזים  .1
אינן תקופת הסגר ותחנות ההצלה 

 מאוישות.
שיחול שינוי בהוראות כל כ .2

חופי המתייחסות להגעת הציבור ל
הן  –הים במסגרת הסגר הכללי 

 תפורסמנה לציבור בהתאם. 
קחי המועצה ימשיכו במשימתם פ .3

בימי הסגר הכללי ש הקרוב ו"בסופ
על הסדר הציבורי וימנעו שמירה ב

ם סמוכי יחניות אסורות ביישוב
 החופים.

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 מידי

חקלאות בתקופת  19
 הסגר

 

גם במגבלות ה"סגר הכללי" הצפי  .1
, החקלאות, על כל ענפיההוא, כי 

  .וכר כפעילות חיוניתת
ככל שהחקלאות תוכר כ"פעילות  .2

תנועת החקלאים במרחב  –חיונית" 
תדרוש לא ולצרכי עבודה חקלאית 

 "אישור מעבר".

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 

 שוטף

 –חגי תשרי  20
תפילות בבתי 

 הכנסת

תאשר מתווה לתפילות הממשלה  .1
 ביום כיפור. 

פועלת מול הישובים  הדתיתהמועצה  .2
סייע בקיומן של תפילות בשטח ל

 הפתוח. 
 

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 

 

 שוטף

מוקד פיקוד  21
 104העורף 

עומד לרשות  – 104מוקד פיקוד העורף בחיוג 
הרחב בכל סוגיה בנושא  הוראות  רהציבו
  הסגר.

 שוטף לידיעה

קריאה  22
ל"אחריות 

 אישית"

ע"פ נתוני פיקוד העורף ומשרד  .1
ממשיכה מגמת העלייה הבריאות 

 בהיקף התחלואה בעמק. 
ישוב "אחד הגיע לרף הגדרת ישוב  .2

בים נוספים ומספר ישו "כתום
 להגדרה זו.  בנתוניהםבים וקר

המקומיים נקראים לחדד הוועדים  .3
יחד עם  ,בקרב תושבי הישובים

את מידת האחריות  ת המועצה,רודוב
כל אחת ואחד מ הנדרשת האישית

 מיגור התפשטות הנגיף.למען 
 !בידנוזה  –ת אישיחריות א

 מידי לידיעה

 
 מורן בן דרוררשמ/ה: 

 ראשי מכלוליםהעתקים: 
 חברי מליאה
 וועדים מקומיים
 מנהלי ישובים

 צח"י            
 אגודות שיתופיות


