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 55\20"הערכת מצב"  סיכום

  (התפשטות נגיף הקורונה)

 (2020אוקטובר  8)

 נוכחים

ארמין  ,יאיר בטיטועומר סובול, , גלוריה רוט אלון היימן, צבי, לית שאול, עמית בןג :נוכחים מרחוק
 , שמעון סגרוןחמה כהן, נגיא ברלין עפרה, אסנת וולף, ,ווינברג אלעדשגיא בן יואב,  ,גורןלין , אברמוביץ

 ורונן.

 .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 101 .1
  

 )אשפוז בית( 3 -אביחיל
 )אשפוז בית( 5-אלישיב

 )אשפוז בית( 1-בארותיים
 )אשפוז בית( 1-בורגתא

 )אשפוז בית( 1-בחן
 )אשפוז בית( 1-בית חרות
 )אשפוז בית( 2 -בית ינאי

 )אשפוז בית( 10-שער חפר-בית יצחק
 )אשפוז בית( 3 -ביתן אהרן

 מחוץ ליישוב( שלושה) 26 -בת חפר
)אחד מחוץ  6-גבעת חיים מאוחד

 לישוב(
 (אחד מחוץ לישוב) 2 –הדר עם 

 אחד מחוץ לישוב() 3-חבצלת השרון
 )אשפוז בית( 2 -חופית

 )אשפוז בית( 6 -חיבת ציון
 )אשפוז בית( 2-חרב לאת

 )אשפוז בית( 3 -יד חנה
 )אחד מחוץ לישוב( 10 -כפר הרא"ה
 )אשפוז בית( 1 -כפר ויתקיו
 )אשפוז בית( 2 -כפר ידידה

 )אשפוז בית( 3 -מכמורת
 )אשפוז בית( 1-מכמורת -מירמר

 )אשפוז בית( 2-משמר השרון
 )אחד מחוץ לישוב( 3 -עולש

 )אשפוז בית( 1 -נעורים
מבין  בית חוליםמאושפזים ב .2

 2 –כיום  חולים/מאומתיםה
 1 –מאושפזים במלונית  .3
ביממה  מאומתים חדשים .4

 4 -האחרונה
 – במצטבר מאומתים/חוליםסה"כ  .5

505 

 שוטף לידיעה
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 1 –נפטרים סה"כ  .6
פעילים  חולים/מאומתיםמספר  .7

ע"פ נתוני פיקוד העורף/משרד 
כולל מאומתים ) יאותרהב

שכתובתם הרשומה בעמק חפר על 
 124 -(אינם מתגוררים בעמקאף ש

בעמק חפר מסך  אחוז המאומתים .8
ירידה של ) 1.3% –הנבדקים 

4.27%) 
מדווחים מספר מבודדים פעילים  .9

 266במשרד הבריאות: 
 –ביממה האחרונה  מספר בדיקות .10

307 
 10,000לכל בעמק  יחס חולים .11

)ממוצע ( 1.6ירידה של ) 29אנשים: 
 (. 42.4-ארצי

: נתוני המאומתים/חולים בהרהה .12
בחתך ישובים כמפורט מעלה הינם, 

פנימי בין היתר, ע"ב תחקור 
)מועצתי( של מדור בריאות במועצה.  
קיים פער בין הנתונים הפנימיים של 
המועצה לאלו המפורסמים ע"י 

כיום, פיקוד העורף/משרד הבריאות )
(, שנובע ממכלול 20%-גבוהים בכ

סיבות. מדור בריאות מזרים לפקע"ר 
ומשרד הבריאות, באופן שוטף, 
"נתוני אמת" לאחר חקירות 

עם שהוא מבצע. אפידמיולוגיות 
זאת, הנתונים המחייבים את 
המועצה והישובים הם נתוני 

 משרד הבריאות פקע"ר/
שעל בסיסם  )המחמירים יותר(,

מתקבלות ההחלטות ביחס בלבד 
   לכל ישוב וישוב.

 ירידהמגמת  2
 בהיקף התחלואה

 בעמק

כר, כי מגמת תא בריאות ני נתוניע"פ  .1
בהיקף  ירידה )בערכים מוחלטים(ה

 התחלואה בעמק נשמרת.
 "חיוביים"נרשמת ירידה בהיקף ה .2

 סך הבדיקות.מ
, עידיםהממדובר בנתונים מעודדים  .3

גות התגייסות ההנה על בין היתר,
הרחב הירתמות הציבור המקומיות, 

ף פעולה בין כל תוושי למאמץ
 המקצועיים. הגורמים

הראשונים המעידים על אף הנתונים  .4
הציבור נקרא , המגמה כאמורעל 

 ות הסגרילהמשיך ולשמור על הנח
"קלה  חיותעל ההנ ולהקפיד

 .עמק חפר ירוק""חמורה" למען בכ
 

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

 שוטף

קנות תהארכת  3
עד ליום  הסגר

14.10.20 

ת ישראל, תקנות לטת ממשלבהתאם להח
 .14.10.20הסגר הוארכו עד ליום 

 שוטף ידיעהל
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ישוב  –בת חפר  4
 צהוב

חפר  בת הוגדר יישובשבוע במהלך ה .1
 "תוכנית הרמזור"על פי " כתום"כ

ישוב )לאחר שינוי סטטוס מ
  . ("אדום"

 ,המועצה בשיתוף הוועד המקומי .2
משטרת ישראל ומשרד , פיקוד העורף

 גיבשו תוכנית התערבות. –הבריאות 
בהתאם לנוסחה המגדירה מעמד  .3

התחלואה יחס להיקף ב ישובים
 ישוב כיום  הישוב וגדרמ – המקומית

 צהוב.
וקופות  מד"א, ףפיקוד העור יתוףבש .4

מתחם פעל אתמול והיום , םהחולי
"דרייב אין" לבדיקות קורונה בבת 

 נבדקו.פר. מאות מתושבי העמק ח
צד פעולות ההסברה, מחלקת ל .5

הפיקוח של המועצה ומשטרת ישראל 
ממשיכים בפעולות אכיפה בישוב 

 בהתאם לנדרש.
 המקומית בבת חפר נהגהניכר, כי הה .6

בשיתוף בעלי תפקידים, מתנדבים 
בסיוע ושיתוף כול הו –והציבור כולו 

מנהלים  -גורמי מועצה/פיקוד העורף
 האירוע באופן מקצועי ומיטבי. תא

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

 
 

 מידי

הקמת מערך  5
חקירות 

 אפידמיולוגיות
  במועצה

הינה כלי  –החקירה האפידמיולוגית  .1
רב משמעות בקטיעת שרשרת 
ההדבקה ובתנאי שהיא נעשית בטווח 

 זמן קצר.
המגמה המסתמנת היא, העברת  .2

ממשרד סמכויות התשאול/חקירה 
, למעט תרשויות המקומיולהבריאות 

 הסמכות להורות על בידוד.
הקימה  עוד בראשית המגיפה .3

המועצה מוקד תשאול רשותי, שסייע 
 בצמצום התחלואה המקומית.רבות 

כולל עתה  ברשות מערך החוקרים .4
במקביל להגדלת . עובדי מועצה בלבד

, חוקרים מקרב העובדיםההיקף 
יסיון לגייס "חוקרים נעשה נ

 .רב הקהילהמתנדבים" מק
ליו"ר וועדים מקומיים, היום הופץ  .5

צח"י מסמך  רמנהלי ישובים ויו"
תנאי הסף, המכיל מידע באשר ל

קיד ודרך הגשת רישות התפד
 המועמדות.

ם חלים על החוקרים כללייחודד, כי  .6
נוקשים אודות שמירת פרטיות 

ובכל מקרה, חוקר מתנדב לא הנחקר 
המתגורר יתשאל מאומת/מבודד 

 או הנמנה על מכריו. ושוביבי

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

 מידי

פעילות חידוש  6
ת החינוך ומסגר

 לאחר החג

לאחר חופשת מכלול חינוך מדווח, כי  .1
למסגרות ימודים ליחודשו ההסוכות, 

ובכלל זה כיתות  החינוך המיוחד
החינוך  יהחינוך המיוחד ו/או תלמיד

 לידיעה .1

 

 

 שוטף
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המיוחד המשולבים במסגרת 
 בעמק. מוסדות החינוך הכללי

, ימשיכו יתר מסגרות החינוך .2
  במסגרת "למידה מרחוק". 

 לידיעה .2

קול קורא  7
 – "מחוברים"

רים מכשי
יל שימוש הגל

השלישי לקיום 
 "שיחות וידאו" 

מפעל הפיס יצא בקול קורא לרשויות  .1
השתתפות  תות, להגיש בקשהמקומי

 מפעל הפיס במימון רכישת ערכות
לסיוע  יל השלישילגדיגיטליות 

 ו.יחות וידאבניהול ש
מובהר, כי מדובר בקול קורא  .2

ורסם היום ונפתח להגשת בקשות שפ
 .12.10.20-עד ל

 .בקשה מטעמההמועצה תגיש  .3
ההחלטה על היענות לבקשה ועל  .4

היקף ההיענות נתונה למפעל הפיס 
 ספר פרמטרים.ומושפעת ממ

ככל שהמועצה תזכה ב"קול הקורא"  .5
 הגיל השלישי.המידע לציבור א יוב –

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 לידיעה .4
 מכלול אוכלוסייה .5

 

 מידי

המשך עבודות  8
 –תשתית בעמק 

ביסוס בוהן 
בית המצוק בחוף 

 ינאי

אתמול החלו בעבודת מיגון המצוק  .1
 .בית ינאיחוף ב

באי פקחי המועצה חילקו פליירים ל .2
הסגר( תקנות  תהחוף )על פי הוראו

אודות  מודעותהגברת הלשם 
 העבודות. 

חלקו  נסגר ותבמסגרת העבוד .3
ת המציל הדרומי של החוף )מסוכ

 דרומה( לכל תנועה.

 לידיעה  .1
 לידיעה  .2
 לידיעה  .3

 

 שוטף

מכלול פעילות  9
קהילה וישובים 

לרגל אירועים -
 חג הסוכות 

 –)חמישי(  8.10
הסוכה  –"אושפיזום"  – 18:00

 הווירטואלית של ראשת המועצה
הרצאת הורים "להתבגר  – 20:30

 מאחורי השער הצהוב"
  – )ראשון( 11.10
מפגש מרתק עם העיתונאי  - 21:00

עמית סגל בנושא: "פוליטיקה, 
 רוטציה וקורונה"

 לידיעה
 

 שוטף

הקמת דרייב אין  10
לבדיקות קורונה 

בפארק התעשיות 
 עמק חפר

המועצה השלימה את הפעולות  .1
הנדרשות לקראת התקשרות 
מול קופ"ח כללית להקמת 

לבדיקות "דרייב אין" מתחם 
 .תבפארק התעשוי קרונה

ול יחל לפעמתחם הדרייב  .2
ם להתקדמות הקמתו על בהתא

 ידי קופ"ח כללית.

 לידיעה .1
  לידיעה .2

 שוטף

"הנהגה תחת  11
 הרצאה –חירום" 

"ר וועדים ליו
מקומיים 

+מנהלי ישובים 
 +צח"י

לטייב, ל מכלול קהילה וישובים פוע .1
למקצע ולחזק את ההנהגות 

 .בעת חירום שוביותיהי
( תתקיים 15.10.20יום חמישי )ב .2

א: בנוש מולי להדפרופ' תו של הרצא
 הנהגה תחת חירום" אליה יוזמנו 

ר "יו"ר וועד מקומי, מנהלי ישוב ויו
 ח"י.צ

ם מכלול קהילה וישובים יפיץ זימוני .3
 בהתאם.

 לידיעה .1
 ידיעהל .2
מכלול קהילה  .3

 וישובים
 

 שוטף
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פעילות בתי  12
והנחיות  כנסת

באשר ל"שמחת 
תורה" והקפות 

 שניות

 -וח בהערכת המצב הקודמתכפי שדו .1
כלל בתי הכנסת בעמק קיימו את 

למעט  תקהלות,באשר לה ההנחיות
 שובי העמק.יחריג באחד מימקרה 

על ניתנה התראה  כך, בעקבות
הסוגיה לטיפול משטרת העברת 

לאחר התערבות מכלול  ישראל.
ת הופסקה כל פעילות בביביטחון, 

רים ולעת עתה הכללים נשמ זה כנסת
 בקפידה.

 םלגורמי מכתבהופץ היום  .2
בישובים המפרט את  םהרלוונטיי

והקפות  חת תורההכללים ביחס לשמ
אין לקיים , בהתאם להנחיות שניות.

 אירוע סות/כנהת כל פעילות/
 ."הקפות שניותבמסגרת "

פעיל "רכב מזמר", תהמועצה הדתית  .3
 ישובי העמק במוצ"שישיעבור בין 

 לרגל שמחת תורה. 

 לידיעה .1
 הלידיע .2
 לידיעה  .3

 

 

 שוטף

הנגשת מידע  13
 – לציבור הרחב

 נתוני תחלואה

באתרי המדיה של  מפרסםתא דוברות 
 .ישובייבחתך  תחלואה יומיהמועצה גרף 

 

 לידיעה 
 

 מידי

שירותי מוקד  14 
בתקופת הסגר 

 והחגים

משיך לספק שירות ממוקד המועצה  .1
 *.9875 –שוטף לתושבי העמק 

רשימת בעלי תפקידים  קיימתבמוקד  .2
כולל כוננים לטיפול בפניות על פי 

 מהותן.  

 לידיעה .1
ראשי  .2

מכלולים 
מול תא 

 מוקד

 מידי

מוקד פיקוד  15
 104העורף 

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

 שוטף לידיעה

ברכת מועדים  16
 לשמחה

ברכת "מועדים לשמחה" שלוחה לכל 
 קהילת עמק חפר

  

 
 מורן בן דרוררשמ/ה: 

 ראשי מכלוליםהעתקים: 
 חברי מליאה
 וועדים מקומיים
 מנהלי ישובים

 צח"י            
 אגודות שיתופיות


