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 40\20"הערכת מצב"  סיכום

  (התפשטות נגיף הקורונה)

 (2020 ביולי 20)

 נוכחים

  גלית שאול, עמית בן צבי

ארמין  שגיא בן יואב, יאיר בטיטו, עומר סובול,, גלוריה רוט חיזקי סיבק, יעריב, אלון היימן,: נוכחים מרחוק
אילנית  יהודה בן עזרא, אסנת וולף, נחמה כהן , גלית גרופר,  פוליטי, ירונהאלעד ווינברג,  ,גורן, לין אברמוביץ

 סביניק.

 .ושמעון סגרון : מורן בן דרור, אלדד גוטלוןמשתתפים

  רמ"ט/מנכ"ל  סיכום

 החלטות, חלוקת אחריות וזמני ביצוע 

זמן  באחריות החלטה נושא מס'
 ביצוע

פיקוד  ידיווח 1
 העורף

 :דיווח עדכני

 :בעמק מאומתים 59 .1
 

 )אשפוז בית( 1 -אביחיל
 )אשפוז בית( 2-משמר השרון

 )אשפוז בית( 1 -גאולי תימן
 (ישובימחוץ לאחד ) 2 -חופית
 (אחד מחוץ ליישוב) 2-תמכמור

 )אשפוז בית( 1 -אלישיב
 )אשפוז בית( 1-בורגתה

 )אשפוז בית( 4-גן יאשיה
 )אשפוז בית( 1 –המעפיל 

 (אשפוז בית) 2 -כפר חיים
 (מחוץ לעמק)  1  –שער חפרית יצחק ב

 )אשפוז בית( 3-עין החורש
 (אשפוז בית) 1-גבעת חיים איחוד

 (אשפוז בית) 6 -העוגן 
 (אחד  מחוץ ליישוב) 8 -יד חנה 
 (אחד מחוץ ליישוב) 11 -בת חפר

 (מחוץ לעמקאחד ) 2–גבעת חיים מאוחד 
 אשפוז בית() 1 -בית חרות

 (אשפוז בית) 1 -חיבת ציון 
 (אשפוז בית) 6 -ה"כפר הרוא

 )אשפוז בית( 1 -עולש
 )אשפוז בית( 1-חניאל 

 
 ה(\החלים) 1  -חרב לאת

 
 

המידע *)  287 -מבודדים פעילים בעמק .2
 (.פקע"ר/מעודכן על ידי משרד הבריאות
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ברחבי אומתים מ 2
העמק שאינם 

רשומים כתושבי 
 העמק

קרים לפחות שני מ ידועיםבטחון מעיר, כי מכלול 
, ממוקמות בעמקהשל הדבקה במסגרות חינוכיות 
תושבי כ רשומים אך מכיוון שהנדבקים אינם

 המידע לא מגיע לרשות המקומית. -העמק

 שוטף ידיעהל

בודה ע"נוהל  3
עבודה ) "מרחוק
 (מהבית

עבודה "ט מעדכן, כי גיבש נוהל "רמה .1
וזאת במסגרת שינוי דפוסי  "מרחוק

ובהתאם לכללים  העבודה הנדרשים
 הממונה על השכר במשרד האוצר שקבע

 .ומשרד הפנים
הופץ לדרג ניהולי כטיוטה הנוהל  .2

להעביר הערות עד ליום יש  .להערות
  רביעי שבוע זה.

צורך בשמירה על בריאות למעבר  .3
הארגון להיערך לדפוסי על  –העובדים 

כולל במגזר  ,משתניםה עבודהה
שגרת , שיכול שיהיו חלק מהציבורי

לאחר "שת הארגון גם בתקופה עבוד
ינוי ט תומך בש"הרמ ."הקורונה

אופן ובתנאי שיעשה ב המבורךהתפיסתי 
מבוקר, מפוקח, מקצועי ויהיה בעל ערך 

ניהול  :בשני תחומים עיקרייםמוסף 
  שירות לתושב.ו

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 שוטף 

 תפתיחלהיערכות  4
של שנת 

 הלימודים

צורך חינוך מדווח, כי קיים מכלול  .1
להשמת ו קפסולותללמידה ב להיערך

 מבנים נוספים ללימודים.
בימים אלו בקבוצות  פועלהמכלול  .2

לשנת  חשיבה במסגרת ההיערכות
 .הלימודים הבאה

 ידיעה ל .1
 לידיעה .2

 שוטף 

ל "מנכ+שר ורביק 5
משרד החקלאות 

 (21.7.20)מחר 

ל "מתוכנן ביקור שר החקלאות ומנכמחר  .1
 משרדו.

כנסות, הכינוס הרחב הוראות ההתנוכח  .2
 יתקיים בשטח הפתוח בחוות הנוי.

באשר  של הנחיות ןלוודא, קיומיש  .3
 חברתי למספר המשתתפים, ריחוק

 ועטיית מסיכות.

 לידיעה .1
 לידיעה .2
מכלול  .3

 תפעול+בטחון

 מיידי 

 קהלקבלת  6
 במשרדי המועצה

לצמצמם ראשי המכלולים מונחים,  .1
 המועצהבבניין קבלת קהל פרונטלית 

תוך פגיעה מינימאלית  –ככל הניתן 
 בשירות לציבור.

ככלל, יש להעדיף מתן שירות מרחוק, כל  .2
 עוד מסתייע הדבר.

 ראשי מכלולים .1
 ראשי מכלולים .2

 שוטף

 +ס "העושביתת  7
למכלול פניות 

 אוכלוסייה

כי שביתת מדווח, כלול אוכלוסייה מ .1
שבה מועצה ה .3-ס נכנסת לשבוע ה"העו

 ס."ומביעה את תמיכתה במאבק העו
נמשכות פניות למכלול לסיוע  במקביל, .2

 חומרי כולל מזון.
 לתושבים פנייהבימים הקרובים תצא  .3

לאפשרות לתרום למען תושבי  באשר
הקרן "כולל באמצעות  קהעמ

 ."לסולידריות חברתית

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 וטףש

 -"תו סגול" 8
 לעסקים 

לעמוד להמשיך ובקשים תמעסקים ה .1
 .ב"תו הסגול"

הנגשת המידע מכלול עסקים מדווח על  .2
באשר לזכויות העסקים במסגרת 

 .תוכנית הכלכליתה

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 

 שוטף 
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תפעל בהתאם להנחיות באשר המועצה  .1 חופי הים 9

בתחום הפיקוח בעיקר  –לחופי הרחצה 
 והאכיפה.

פורמט  –שההנחיות לא ישונו ככל  .2
והאכיפה כפי שהיה בשבועות הפיקוח 

 ימשך. אחרוניםה
ל המועצה תפע –שההנחיות ישונו ככל 

פ עם "מותאם תוך תשבמודל פיקוח 
 .משטרת ישראל

 ידיעהל .1
 לידיעה .2

 שוטף

 
 

 מורן בן דרוררשמ/ה: 
 ראשי מכלוליםהעתקים: 

 חברי מליאה
 וועדים מקומיים
 מנהלי ישובים

 צח"י            
 אגודות שיתופיות


