לשכת מנכ"ל
סיכום "הערכת מצב" 54\20
(התפשטות נגיף הקורונה)
( 5אוקטובר )2020
נוכחים
עמית בן צבי וגלית שאול
נוכחים מרחוק :חיזקי סיבק ,יעריב יערי ,אלון היימן ,יהודה בן עזרא ,גלוריה רוט ,עומר סובול ,יאיר בטיטו,
ארמין אברמוביץ ,דפנה שגיא ,לין גורן ,שגיא בן יואב ,אלעד ווינברג ,אסנת וולף ,עפרה ,אילנית סביניק,
נחמה כהן ורונן.
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:
 127 .1מאומתים בעמק:
אביחיל( 4 -אשפוז בית)
אלישיב( 3 -אשפוז בית)
בארותיים( 2 -אשפוז בית)
בורגתה ( 2-אשפוז בית)
בחן ( 2-אחד מחוץ לישוב)
בית הלוי ( 2-אחד מחוץ ליישוב)
בית חרות( 1 -אשפוז בית)
בית ינאי ( 2-אשפוז בית)
בית יצחק-שער חפר( 12-אשפוז בית)
ביתן אהרן( 3 -אשפוז בית)
בת חפר( 42 -שלושה מחוץ ליישוב)
גבעת חיים מאוחד( 6-אחד מחוץ
לישוב)
גן יאשיה ( 5-אחד מחוץ ליישוב)
הדר עם ( 3-אחד מחוץ לישוב)
חבצלת השרון( 4-אחד מחוץ לישוב)
חופית( 2 -אשפוז בית)
חיבת ציון( 5 -אשפוז בית)
חרב לאת( 2-אשפוז בית)
יד חנה( 3 -אשפוז בית)
כפר הרא"ה( 8 -אחד מחוץ לישוב)
כפר ויתקיו( 2 -אשפוז בית)
כפר ידידה( 2 -אשפוז בית)
מכמורת( 3 -אשפוז בית)
משמר השרון( 2-אשפוז בית)
עולש( 5 -אחד מחוץ לישוב)
 .2מאושפזים בבית חולים מבין
החולים/מאומתים כיום – 2
 .3מאושפזים במלונית – 1

1

זמן
ביצוע
שוטף
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בת חפר – ישוב
כתום

.1
.2

.3

.4

מאומתים חדשים ביממה
האחרונה7 -
סה"כ חולים/מאומתים במצטבר –
488
סה"כ נפטרים – 1
מספר מאומתים/חולים פעילים
ע"פ נתוני פיקוד העורף/משרד
הבריאות (כולל מאומתים
שכתובתם הרשומה בעמק חפר על
אף שאינם מתגוררים בעמק)146 -
אחוז המאומתים בעמק חפר מסך
הנבדקים – ( 8%ירידה של )4.27%
מספר מבודדים פעילים מדווחים
במשרד הבריאות326 :
מספר בדיקות ביממה האחרונה –
87
יחס חולים בעמק לכל 10,000
אנשים( 30.6 :ירידה של )2.5
(ממוצע ארצי.)47.2-
מספר ישובים "כתומים" – 1
הבהרה :נתוני המאומתים/חולים
בחתך ישובים כמפורט מעלה הינם,
בין היתר ,ע"ב תחקור פנימי
(מועצתי) של מדור בריאות במועצה.
קיים פער בין הנתונים הפנימיים של
המועצה לאלו המפורסמים ע"י
פיקוד העורף/משרד הבריאות (כיום,
גבוהים בכ ,)20%-שנובע ממכלול
סיבות .מדור בריאות מזרים לפקע"ר
ומשרד הבריאות ,באופן שוטף,
"נתוני אמת" לאחר חקירות
אפידמיולוגיות שהוא מבצע .עם
זאת ,הנתונים המחייבים את
המועצה והישובים הם נתוני
הבריאות
משרד
פקע"ר/
(המחמירים יותר) ,שעל בסיסם
בלבד מתקבלות ההחלטות ביחס
לכל ישוב וישוב.
לפני כשבוע הוגדר יישוב בת חפר
כ"אדום" על פי "תוכנית הרמזור".
המועצה בשיתוף הוועד המקומי
ופיקוד העורף ומשטרת ישראל
ומשרד הבריאות – גיבשו תוכנית
התערבות.
ביום שישי התקיים ביקור של
מפקדת הנפה של פיקוד העורף בבת
חפר ,שנועדה עם ראשת המועצה
וראשי הישוב.
במסגרת ביקור מפקדת הנפה ,החלו
לפעול בישוב חיילי פיקוד העורף
שסייעו בפעולות הסברה .בנוסף,
הופעלה מערכת כריזה להעברת
מסרים לציבור הרחב .פעולות אלו
התווספו לפעולות ההסברה מטעם
דוברות המועצה והוועד המקומי.
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הכשרת חוקרים
אפידמיולוגים
מקרב מתנדבים
בישובים

4

אי מסירת מידע
מלא ואמין
במסגרת חקירה
אפידמיולוגית

.1

.2
.3

.4
.5

.6

.7
.8

.1

.2

החל מאתמול ובהתאם לנוסחה
המגדירה מעמד של ישובים בהתאם
למציאות התחלואה המקומית –
מוגדר הישוב כישוב כתום.
תא בריאות מדווח ,על עלייה
בתחלואה בקרב בני הנוער בישוב.
ביום רביעי וחמישי יוקם מתחם
בידוק בבת חפר לשירות תושבי בת
חפר .הבדיקות תערכנה אך ורק עם
הצגת הפנייה מרופא .מחר ,יום
שלישי ,יערך סיור הכנה עם נציגי
מד"א.
פיקוד העורף מתבקש לפעול
בערוצים הנדרשים מול קופות
החולים במטרה לעודד תושבים לבצע
בדיקות.
לצד פעולות ההסברה ,מחלקת
הפיקוח של המועצה ומשטרת ישראל
ממשיכים בפעולות אכיפה בישוב
בהתאם לנדרש.
החקירה האפידמיולוגית – הינה כלי
רב משמעות בקטיעת שרשרת
ההדבקה ובתנאי שהיא נעשית בטווח
זמן קצר.
ככלל ,משרד הבריאות אמון על
ביצוע החקירות .חקירות משרד
הבריאות אורכות זמן רב ויקר.
מאז פרוץ המגיפה ,הקימה המועצה
מערך תחקור עצמאי ,שסייע רבות
בקטיעת שרשרת ההדבקה בטווחי
זמן מידיים.
במהלך חודש זה ,פעלה המועצה
להרחיב את מספר החוקרים מקרב
עובדי המועצה ע"י הכשרה ייעודית.
בהתאם לאשור מיוחד שהתקבל,
תוכל המועצה להכשיר ,באמצעות
פיקוד העורף ,חוקרים מתנדבים
מקרב הישובים.
מערך חקירות מקצועי פנים-יישובי,
משמעותית
תרומה
יתרום
בהתמודדות הישוב מול התחלואה
המקומית.
המועצה תפרסם בטווח הזמן המידי
מידע אודות הכישורים הנדרשים
מהמתנדבים ודרישות התפקיד.
הישובים המעוניינים -יעבירו
רשימת המתנדבים המתאימים
(שם ,שם משפחה ,ת"ז) למלוות
הישוב של הישוב.
חוקרי המועצה כמו גם חוקרי משרד
חקירות
מבצעים
הבריאות
אפידמיולוגיות מול מאומתים/
חולים בעמק.
למצער וע"פ המידע שבידי מדור
בריאות ,נחקרים רבים לא מעבירים
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לידיעה
לידיעה
לידיעה
פיקוד העורף
מכלול
לוגיסטיקה/פיקוח
ומשטרת ישראל

לידיעה
לידיעה
לידיעה
לידיעה
לידיעה
לידיעה
רמ"ט-תא בריאות-
מכלול קהילה
וישובים
יו"ר/מנהלי ישובים
מול מלוות ישוב

 .1לידיעה
 .2לידיעה

מידי

מידי
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הסרת שם
המחלימים
מרשימת
המאומתים/
חולים

6

שמירת פרטיות
חולים /מאומתים

7

עבודת מכלול
אוכלוסייה כולל
עבודת תא
בריאות מול נציג
הישוב

8

המשך עבודות
תשתית בעמק –
ביסוס בוהן
המצוק בחוף בית
ינאי

.1
.2
.1

.2

.3

.1

.2
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את מלוא המידע ו/או מידע מהימן
לחוקרים ובכך פוגעים ביכולת לאתר
את כלל הנדרשים בבידוד – עובדה
שמסייעת להגדלת התחלואה.
הרצון של הנחקר "לסייע" לחבר/בן
משפחה בדרך של אי מסירת פרטיו
(במידה ובא עימו במגע המחייב
בידוד) לחוקר– הינו "הימור מסוכן"
בבריאות הציבור.
לנהוג
מתבקשים
הנחקרים
באחריות אישית ולהעביר לחוקרים
את מלוא המידע הדרש.
רופא המשפחה הוא בעל הסמכות
סטטוס
לשנות
המקצועית
חולה/מאומת לבריא.
המחלימים נקראים לדרוש מרופא
המשפחה לשנות סטטוס אישי
ברישומי משרד הבריאות.
על אף פניות חוזרות ונשנות מצד
ישובים שונים – תא בריאות לא
יפרסם שמות חולים/מאומתים
באופן קטגורי.
תא בריאות פועל מול המאומתים/
חולים ומציע להם לחשוף את זהותם
למען סיוע בקטיעת שרשת ההדבקה.
ההחלטה – נתונה למאומת/חולה
בלבד.
והציבור
המקומיים
הוועדים
נקראים לשמור על פרטיות
המאומת/חולה לצד הגברת המודעות
בחשיבות הפרסום וביצוע פעולות
אכיפה.
בהתאם לקריאת מכלול אוכלוסייה
– רוב מכריע של הישובים הגדיר איש
קשר מטעם הישוב לעבודה מול
מכלול אוכלוסייה.
ממועד הגדרת איש קשר – יעבוד
מכלול אוכלוסייה ,כולל תא בריאות,
מול נציג הישוב בלבד.
הישובים מתבקשים לפרסם בקרב
תושבי הישוב את זהות איש הקשר
ולקרוא לציבור לפעול מול מכלול
אוכלוסייה באמצעות איש הקשר.

 .1הבוקר התקיימה פגישה מסכמת עם
רט"ג והקבלן בנושא מיגון המצוק
בחוף בית ינאי.
 .2מחר יחל הקבלן בביצוע עבודות
גידור.
 .3במסגרת העבודה ייסגר חלקו
הדרומי של החוף (מסוכמת המציל
דרומה) לכל תנועה.
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 .3לידיעה
 .4ציבור רחב

 .1לידיעה
 .2ציבור רחב

 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3וועדים
מקומיים/ציבור
רחב

 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3יו"ר וועדים
מקומיים/מנהלי
ישובים

 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3לידיעה

מידי

שוטף

מידי

שוטף

לשכת מנכ"ל
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פעילות מכלול
קהילה וישובים
אירועים לרגלחג הסוכות

10

אירוע "צפרתון"
בעמק חפר

11

הנחה לעסקים
בתשלומי ארנונה

12

הקמת דרייב אין
לבדיקות קורונה
בפארק התעשיות
עמק חפר

 .1בחול המועד סוכות יתקיימו מספר
חברתיים
ואירועים
פעילויות
ב"זום":
( 6.10שלישי) –
" 08:30סיפורים מהחיים" (מיועד
לוותיקים)
( 7.10ריבעי) –
 - 09:30הצגת ילדים "סוכת
החברים"
" – 10:30קהילות יהודיות בעולם"
(מיועד לוותיקים)
" – 20:30קהלת" מפגש מוסיקאלי
עם קורין אלאל
( 8.10חמישי) –
" - 09:30שי עגנון" (מיועד
לוותיקים)
" – 18:00אושפיזום" – הסוכה
הווירטואלית של ראשת המועצה
 – 20:30הרצאת הורים "להתבגר
מאחורי השער הצהוב"
( 10.10מוצ"ש)– צאת שמחת תורה
"רכב מזמר בישובים"
( 11.10ראשון) –
 - 21:00מפגש מרתק עם העיתונאי
עמית סגל בנושא" :פוליטיקה,
רוטציה וקורונה"
מכלול קהילה וישובים יפעל לפרסום
המידע אודות האירועים לציבור
הרחב.
ביום חמישי הקרוב יתקיים אירוע ה"צפרתון
בעמק חר" ב"זום".
.1

.2
.3

.4

בהתאם להחלטת ממשלת ישראל,
עסקים שיעמדו בתנאים כמפורט
בהחלטת הממשלה – יהיו זכאים
להנחה של  95%מתשלום הארנונה.
מידע ראשוני הועבר באמצעות תא
דוברות לעסקים בעמק בדיוור ישיר
וממוקד.
גזברות המועצה מול תא עסקים
תפעל לפרסם בקרב העסקים את
המידע הנדרש אודות התנאים ודרך
יישום ההנחה.
ניתנת הבהרה ,כי המועצה אינה
קובעת את תנאי ההנחה ואלו נקבעו
כאמור במסגרת החלטת הממשלה.
 .1המועצה השלימה את הפעולות
הנדרשות לקראת התקשרות
מול קופ"ח כללית להקמת
מתחם "דרייב אין" לבדיקות
קרונה.
 .2המתחם אמור להתחיל לפעול
לאחר חופשת הסוכות.
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לידיעה

לידיעה
.1
.2
.3
.4

לידיעה
לידיעה
גזברות מול תא
עסקים
לידיעה

 .1לידיעה
 .2לידיעה

שוטף

שוטף
שוטף

שוטף

לשכת מנכ"ל
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"שומרים על
עמק ירוק"

החל מהיום יתלו ברחבי הישובים שלטים תחת
הסלוגן" -שומרים על עמק חפר ירוק".

14

פיקוח -בעמק
וברצועת החוף

15

היקף פעילות -
עובדי המועצה

16

סגירת בית ספר
"בית אקשטיין"

 .1פקחי המועצה ממשיכים בפעילות
אכיפה במהלך חול המועד בשטחי
העמק ובהתאם לצרכים.
 .2ניתנו למספר עסקים ברחבי העמק
התראות בשל אי עמידה בנחיות
ה"תו הסגול".
 .3דוחות חנייה ניתנו בשל חנייה אסורה
ביישובי החוף ובמיוחד בסופ"ש.
 .4מחלקת הפיקוח תסייע לישוב בת
חפר בכל הקשור להסברה ואכיפה.
 .1היום התקבלה הנחייה על הארכת
הסדר העבודה המוגבלת במגזר
הציבורי עד ל.15.11.20-
 .2רמ"ט המועצה יבחן את השלכות
יישום ההנחיה ומציאת פתרונות
שיאפשרו העסקה מלאה -ככול הניתן
– של עובדי המועצה.
בשל המצאות מאומת לקורונה הוחלט על
סגירת ביה"ס (חינוך מיוחד) בית אקשטיין עד
להודעה חדשה.
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 .1על פי הנחיות הממשלה ,המועצה
פעילות
פתחה שמרטפיות המיועדות לילדי
שמרטפיות לילדי
עובדי החינוך המיוחד בלבד.
עובדי החינוך
 .2גורמי ממשלה פועלים לפתיחת
המיוחד
מסגרות לילדי צוותים רפואיים
ואחרים.
 .3מודגש ,המועצה אינה מפעילה
מסגרות לילדי "עובדים חיוניים"
באשר הם ,אלא לעובדי החינוך
המיוחד בלבד.
 .1לאחר שמשתתף בפעילות בבית דוד
סגירת פעילות
נמצא כחיובי לנגיף -הוחלט על
"בית דויד"
הפסקת הפעילויות עד להודעה
חדשה.
 .2הנדרשים בבידוד ,כולל הסגל ,קיבלו
הודעה מתאימה.
 .1מכלול אוכלוסייה מדווח על פניות
מכלול אוכלוסייה
רבות מצד תושבים בשל מצוקות
– פניות לסיוע
כלכליות אשר הולכות וגוברות.
 .2התקבל סיוע מ"קרן הידידות"
למשפחות מוכרות באגף הרווחה
בלבד.
היום יתקיים מפגש "זום" של ראשי
מפגש יו"ר
וועדים מקומיים המכלולים וראשת המועצה עם יו"ר וועדים
מקומיים ,מנהלי ישובים ויו"ר צח"י .במפגש
+מנהלי ישובים
+צח"י עם ראשי יינתן עדכון שוטף למענה לסוגיו שיועלו על ידי
המשתתפים.
המכלולים
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 .1בהתאם להנחיות – נאסרה כל
פעילות במבני בתי הכנסת.
 .2ההנחיות נשמרו בכל בתי הכנסת
בעמק -למעט בית כנסת אחד.

18

18

19

פעילות בתי
כנסת

6

.1
.2
.3
.4

לידיעה

שוטף

לידיעה
לידיעה
לידיעה
באחריות מכלול
לוגיסטיקה

שוטף

 .1לידיעה
 .2רמ"ט

שוטף

לידיעה

מידי

 .1לידיעה
 .2לידיעה
 .3לידיעה

שוטף

 .1לידיעה
 .2לידיעה

שוטף

 .1לידיעה
 .2לידיעה

שוטף

לידיעה

שוטף

 .1לידיעה
 .2לידיעה

שוטף

לשכת מנכ"ל
 .3גבאי בית הכנסת קיבלו התראה ,כי
ככל שלא תופסק הפעילות לאלתר,
תוגש תלונה למשטרת ישראל.
21

הנגשת מידע
לציבור הרחב –
נתוני תחלואה

תא דוברות מפרסם באתרי המדיה של
המועצה גרף תחלואה יומי בחתך יישובי.

22

שירותי מוקד
בתקופת הסגר
והחגים

 . 1מוקד המועצה ממשיך לספק שירות
שוטף לתושבי העמק – .*9875
 .2במוקד קיימת רשימת בעלי תפקידים
כולל כוננים לטיפול בפניות על פי
מהותן.

26

מוקד פיקוד
העורף 104

27

ברכת מועדים
לשמחה

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

 .3לידיעה

לידיעה

מידי

 .1לידיעה
 .2ראשי
מכלולים
מול תא
מוקד

מידי

לידיעה

שוטף

ברכת "מועדים לשמחה" שלוחה לכל
קהילת עמק חפר
רשמ/ה :מורן בן דרור
העתקים :ראשי מכלולים
חברי מליאה
וועדים מקומיים
מנהלי ישובים
צח"י
אגודות שיתופיות
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