לשכת מנכ"ל
סיכום "הערכת מצב" 53\20
(התפשטות נגיף הקורונה)
( 30בספטמבר )2020
נוכחים
עמית בן צבי וגלית שאול
נוכחים מרחוק :חיזקי סיבק ,יעריב ,אלון היימן ,יהודה בן עזרא ,גלוריה רוט ,עומר סובול ,יאיר בטיטו,
ליאת ,יניב עמיאל ,לין גורן ,אלעד ווינברג ,ירונה פוליטי ,אסנת וולף ,אפרת ,אילנית סביניק ,נחמה כהן ורונן.
משתתפים :מורן בן דרור ואלדד גוטלון.
סיכום רמ"ט/מנכ"ל
החלטות ,חלוקת אחריות וזמני ביצוע
מס'
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נושא
דיווחי פיקוד
העורף

באחריות

החלטה

לידיעה

דיווח עדכני:
 136 .1מאומתים בעמק:
אביחיל( 6 -אשפוז בית)
אומץ ( 1-אשפוז בית)
אחיטוב ( 4-אשפוז בית)
אלישיב ( 2-אשפוז בית)
באורתיים( 2-אשפוז בית)
בורגתה ( 5-אשפוז בית)
בחן ( 2-אשפוז בית)
בית הלוי ( 2-אשפוז בית)
בית ינאי ( 1-אשפוז בית)
בית חרות( 1-אשפוז בית)
בית יצחק-שער חפר( 10-אחד מחוץ
ליישוב)
ביתן אהרון( 2 -אשפוז בית)
בת חפר( 40 -ארבעה מחוץ ליישוב)
גאולי תימן( 2-אשפוז בית)
גבעת חיים מאוחד( 5-אשפוז בית)
גן יאשיה ( 9-אחד מחוץ ליישוב)
הדר עם ( 2-אשפוז בית)
המעפיל ( 2-אשפוז בית)
העוגן( 1-אשפוז בית)
חבצלת השרון( 6-אחד מחוץ ליישוב)
חניאל (1-אשפוז בית)
יד חנה(5 -אחד מחוץ ליישוב)
כפר הרא"ה ( 7-אחד מחוץ ליישוב)
כפר ויתקין( 3-אשפוז בית)
כפר חיים ( 1-אשפוז בית)
כפר ידידה( 2-אשפוז בית)
כפר מונש( 1 -אשפוז בית)
מכמורת( 1-אשפוז הבית)
משמר השרון( 2-אשפוז בית)
עולש( 4-שתיים מחוץ ליישוב)
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בת חפר  -ישוב
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מאושפזים בבית חולים – 2
מאושפזים במלונית – 4
מאומתים חדשים ביממה
האחרונה20 -
סה"כ חולים במצטבר – 437
סה"כ נפטרים – 1
חיילים מאומתים9 -
מספר מאומתים פעילים שכתובתם
רשומה בעמק חפר (גם אם אינם
מתגוררים בעמק)171 -
אחוז המאומתים בעמק חפר מסך
הנבדקים –( 12.27%עלייה של
.)6.27%
מספר מבודדים פעילים מדווחים
במשרד הבריאות510 :
מספר בדיקות ביממה האחרונה –
.163
יחס חולים בעמק לכל 10,000
אנשים( 32.5 :עלייה של )5.6
(ממוצע ארצי.)49.9-
מספר ישובים "כתומים" – 1
יישובים "אדומים" – בת חפר
בבת חפר 40 -תושבים מאומתים.
יחס מאומתים להיקף האוכלוסייה
מגדיר את הישוב ,כ"ישוב אדום".
המועצה ערה למציאות התחלואה
בבת חפר ופועלת באמצעות כלל
המכלולים לתת מענה הולם ומידי.
המועצה בשיתוף הוועד המקומי בת
חפר ,פיקוד העורף ,משרד הבריאות
ומשטרת ישראל החלו היום בגיבוש
תוכנית התערבות ,שתכליתה הקטנת
היקף התחלואה בישוב.
בסיוע פיקוד העורף ,במהלך הימים
הקרובים ,יוקצו לישוב מספר חיילים
שיעסקו בהסברה מול התושבים.
בנוסף ,פיקוד העורף יפעל ,באמצעות
כריזה מרכב ממונע ,להעברת מידע
חיוני לתושבים.
בהחלטת הוועד המקומי נסגרו
הגנים הציבוריים בישוב בכדי למנוע
התקהלות.
מכלול לוגיסטיקה הונחה להקצות
משאבי פיקוח לישוב בת חפר וזאת
כדי לסייע בהסברה לציבור הרחב
ולמנוע התקהלויות במרחב הציבורי.
בנוסף ,הונחו הפקחים לוודא קיומן
של הוראות ה"תו הסגול" בעסקים
הפעילים בישוב.
תא בריאות מדווח ,כי על פי המידע
שבידיו ,תושב בת חפר מאומת
התפלל עם הציבור ,מחוץ לבית
הכנסת (ב"גן הוורדים") ,ביום
שישי בערב ,ביום שבת בבוקר וביום
ראשון בערב .תא בריאות פועל
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הגברת האחריות
האישית של
התושבים
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העברת מידע
אודות זהות
מאומתים
מהמועצה
לישובים
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לקבלת והפצת מידע קונקרטי
לציבור המתפללים ובכלל ,באשר
למסלול המאומת לזהות האנשים
עימם בא במגע .למידע נוסף ניתן
לפנות לראש תא בריאות הגב'
גלוריה רוט.
רוב רובו של הציבור בעמק חפר
מקפיד לשמור על ההנחיות ובכך
שומר על בריאותו האישית ותורם
לבריאות הציבור.
על אף זאת ,קיימים מקרים בהם
תושבים הנדרשים להיות בבידוד –
לא נכנסים כלל לבידוד ,תושבים
מאומתים -אינם מדווחים בעת
החקירה האפידמיולוגית על כלל
האנשים עימם באו במגע ,תושבים
מאומתים – יוצאים למרחב הציבורי
ובאים במגע עם תושבים אחרים.
התנהגויות מעין אלו מבטאות חוסר
אחריות אישית ומסכנות חיי
תושבים אחרים.
חריגה מן ההוראות ,מעבר לסיכון
הבריאותי שבכך  -תקשה עלינו,
כקהילת עמק חפר ,לשמור על היותנו
"עמק ירוק".
מאחר וחלק ארי מן המאומתים
בעמק משתייך לקבוצת בני הנוער-
מפעילה המועצה מערך הסברה
המותאם לבני הנוער .במקביל,
מתבקש מההורים ,לפעול אף מצדם
ולחדד לבני הנוער את החשיבות על
השמירה על הכללים.
הציבור בכללותו נקרא להפגין
אחריות אישית וקהילתית.
מתקבלות בקשות מגורמים פנים-
יישוביים לקבלת מידע אודות
המאומתים בישוב.
תא בריאות מחדד ,כי חל על המועצה
איסור לפרסם שם מאומת ו/או
להעביר כל מידע מזהה אודותיו .רק
במידה והמאומת נותן הסכמתו
ובמידת הצורך ,פרטיו מועברים
לישוב לפרסום והפצה.
למועצה מגיעים מיידעים שונים,
אודות
שונים,
ממקורות
"מאומתים/חולים" בישובים .תא
בריאות מציין ,כי הוא פועל לאימות
המידע המתקבל ,אך עם זאת,
מקורות המידע על בסיסם מתנהלת
המועצה הם :משרד הבריאות ופיקוד
העורף בלבד.
ההידבקות בנגיף הקורונה אינה
בושה ואין להתייחס למאומתים/
חולים ביחס שונה או מפלה.
המאומתים /חולים נקראים לשקול
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אכיפה כנגד
מפרי בידוד
(מבודדים/
מאומתים/
חולים)
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הקמת דרייב אין
לבדיקות קורונה
בפארק התעשיות
עמק חפר
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שירותי מכלול
אוכלוסייה
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בקשות לסיוע +
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הענקת תרומה
ל"קרן ערבות
הדדית"
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פעילות מכלול
חינוך

.1

.2

.3
.4

בחיוב לפרסם את זהותם ככל שאין
סיבה אחרת המונעת זאת .פרסום
זהות המאומתים/חולים מסייע לתא
בריאות באיתור תושבים ,שהיו
במגע עמם.
לגורמי הפיקוח במועצה אין כלי
אכיפה כנגד מפרי בידוד .סמכות
האכיפה בעניין זה נתונה למשטרת
ישראל בלבד.
לשאלת תושבים רבים ,תא בטחון
מעדכן ,כי הדרך היחידה לדווח
אודות מפרי בידוד ,היא באמצעות
פנייה למשטרת ישראל ו/או העברת
צילום המבודד מפר בידוד למשטרה/
שיטור קהילתי.
המועצה נמצאת בהליך מתקדם של
מו"מ מול קופ"ח כללית להקמת
מתחם אזורי לבדיקות קורונה
בפארק התעשיות.
המתחם אמור להתחיל לפעול מיד
לאחר חופשת הסוכות.
במסגרת ההסכמות בין הצדדים,
דרשה המועצה להקצות פרקי זמן
יומיים שיוקדשו לבדיקות לתושבי
עמק חפר בלבד.
מכלול אוכלוסייה ממשיך ביצירת
קשר עם כלל המאומתים בעמק חפר
לבחינת צרכים.
הרוב המכריע של הישובים הגדיר
איש קשר לעבודה מול מכלול
אוכלוסייה.
יעבדו
הטיפוליים
השירותים
בתקופת חול המועד באופן מלא.
מכלול אוכלוסייה מדווח על עלייה
בבקשות מקרב הציבור לסיוע חומרי.
בשל מגבלת משאבים – קיימת
"רשימת המתנה" של מבקשי סיוע.
התקבלה תרומה בסך של ₪ 10,000
ל"קרן ערבות הדדית" מתושבת עמק
חפר לטובת רכישת טאבלטים
לתלמידים .המועצה מודה על
התרומה והסיוע לתלמידי העמק.
מערכת החינוך בעמק ממשיכה לפעול
במסגרת לימוד מרחוק ,כאשר
מוסדות החינוך המיוחד עובדים
כרגיל.
המועצה הקימה  4שמרטפיות לילדי
עובדים חיוניים במסגרות החינוך
המיוחד .המסגרות הוקמו ב :בי"ס
בן גוריון ,שפרירים ,יובלים ,אביחיל,
טוקאייר.
תוכנית היל"ה לתלמידי העמק-
ממשיכה כסדרה על אף הסגר.
מהשירות
הפסיכולוגים
צוות
הפסיכולוגי מעניק שירותי תמיכה
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פעילות בתי
כנסת
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פיקוח – רצועת
החוף
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פעילות מכלול
קהילה וישובים
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דוברות
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המשך עבודות
תשתית בעמק
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אף לסגל ההוראה במוסדות החינוך
בנוסף לתמיכה שניתנת לתלמידים.
מכלול חינוך נערך לחזרת מערכת
החינוך לעבודה לאחר חג הסוכות –
והכול בכפוף להנחיות שתתקבלנה
בהמשך.
היערכות מיטבית של המועצה
הדתית מול הישובים טרם יום
כיפור -תרמה תרומה משמעותית
לכך ,שתפילות יום כיפור בישובים
התנהלו כסדרן וללא כל אירועים
חריגים.
המועצה מברכת את כלל המתפללים
והציבור הרחב ,שפקד את בתי
הכנסת /מתחמי התפילה ביום כיפור,
על עמידה בכללים והקפדה על
הנהלים.
החל מצאת יום כיפור ועד להודעה
חדשה – נסגרו כלל בתי הכנסת
בעמק ולא תותר תפילה בחללים
סגורים אלא בשטח פתוח בלבד.
המועצה הדתית נערכת להפצת
ארבעת המינים לקראת חג הסכות
בשל האיסור על קיום שווקי "ארבעת
המינים".
המועצה הדתית תפרסם לציבור
הרחב ,אודות איסור קיום אירועי
"הקפות שניות" בשמחת תורה.
על אף איסור ההגעה לחופי הרחצה
עם כלים מונעים בהתאם לכללי
הסגר -הגיעו בסופ"ש האחרון כלים
ממונעים לחופי הרחצה.
מחלקת הפיקוח אכפה איסורי חנייה
ביישובי החוף ותמשיך בפעילות
אכיפה במהלך חג סוכות כולל ימי
חול המועד.
הציבור נקרא להישמע להנחיות בכל
הקשור להגעה לחופי הרחצה.

 .1אתמול התקיימה פעילות לוותיקי
העמק בהשתתפות  300תושבים
ותושבות.
 .2מנהל מחלקת הנוער ימשיך ללוות
את רכזי הנוער בכל תקופת חול
המועד.
החל מסופ"ש זה תחל המועצה בקמפיין
הסברה רחב תחת הסיסמא" :שומרים על
עמק חפר ירוק"
 .1ככלל ,עבודת התשתיות ברחבי העמק
ממשיכות כסדרן.
 .2בחלק מהמקרים ,קבלנים מדווחים
על מחסור בעובדים הנגרם בשל
חובת בידוד לעובדים .מציאות זו,
תעכב חלק מהפרויקטים.
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אי קבלת קהל
במשרדי המועצה
בתקופת הסגר
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שירותי מוקד
בתקופת הסגר
והחגים
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חקלאות
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מוקד פיקוד
העורף 104
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ברכת חג סוכות
שמח
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בשבוע הבא יחלו העבודות מיגון
מצוק בחוף בית ינאי .במסגרת
העבודה ייסגר חלקו הדרומי של
החוף (מסוכמת המציל דרומה) לכל
תנועה .תא דוברות יפרסם מידע
לציבור בהתאם.
עד ל – 11.10.20-לא תתקיים קבלת
קהל במשרדי המועצה.
שירותי המועצה יינתנו "מרחוק"
בלבד.
מכלול הנדסה הציב "תיבת שירות"
בפתח המועצה לשם קבלה והגשת
מסמכים.
מוקד המועצה ממשיך לספק שירות
שוטף לתושבי העמק – .*9875
במוקד תימצא רשימת בעלי
תפקידים כולל כוננים לטיפול בפניות
על פי מהותן.

 .1החקלאות הוכרה כ"פעילות חיונית"
– תנועת החקלאים במרחב ולצרכי
עבודה חקלאית לא תדרוש "אישור
מעבר".
 .2החל קטיף הכותנה בעמק.
 .3בשלב זה אין מידע על מחסור
בעובדים בתחום החקלאות.
מוקד פיקוד העורף בחיוג  – 104עומד לרשות
הציבור הרחב בכל סוגיה בנושא הוראות
הסגר.

 .3תא דוברות

 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3לידיעה

 .1לידיעה
 .2ראשי
מכלולים
מול תא
מוקד
 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3לידיעה

לידיעה

מידי

מידי

שוטף

שוטף

המועצה מברכת את קהילת עמק חפר
בברכת חג סוכות שמח!
רשמ/ה :מורן בן דרור
העתקים :ראשי מכלולים
חברי מליאה
וועדים מקומיים
מנהלי ישובים
צח"י
אגודות שיתופיות
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