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 96\12"הערכת מצב"  סיכום

  (התפשטות נגיף הקורונה)

 (1202 ינואר  18)

 נוכחים

 עמית בן צבי גלית שאול, 

 ,גלית גרופריאיר בטיטו,  ירונה פוליטי, ,דן ירדןעומר סובול, , : יעריב יערי, גלוריה רוטמרחוקמשתתפים 
 פיליפ, אלדד גוטלון, מורן בן דרור, נחמה כהןאילנית סביניק, , יעל גלנטי נחמה כהן, שגיא בן יואב, גורן

 אלון היימן.שמעון סגרון,  ,סימון

 שוטר קהילתי -מור זרביאןתחנת משטרת שדות, מפקד סגן  - : ענאר יוסףוזמניםמ

  רמ"ט/מנכ"ל  סיכום

 החלטות, חלוקת אחריות וזמני ביצוע 

זמן  באחריות החלטה נושא מס'
 ביצוע

תחלואה  ידיווח 1
תא בריאות 

 פיקוד העורףו

 (:1.1.281)-)נתונים נכון ל דיווח עדכני

 :מאומתים בעמק  97 .1
 אשפוז בית() 3-אביחיל
 )אשפוז בית( 4-אחיטוב
 (אשפוז בית) 1 -אלישיב

 )אשפוז בית( 1-בארותיים
 )אשפוז בית(2-אמץ 

 )אשפוז בית( 1 -בחן
 )אשפוז בית( 1-בית חרות
 (אשפוז בית) 11 -בית יצחק

 (אשפוז בית) 23-בת חפר
 )אשפוז בית(2-גבעת חיים איחוד

 (בית )אשפוז 5 -גבעת חיים מאוחד
 (אשפוז בית) 5 – גן יאשיה
 )אשפוז בית( 1-הדר עם
 )אשפוז בית( 1-המעפיל

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

 )אשפוז בית( 4-חופית
 )אשפוז בית( 3-חגלה

 (אחד מחוץ לישוב) 2-חיבת ציון
 )אשפוז בית(  1 -חניאל

 (שפוז ביתא) 1-חרב לאת
 )אשפוז בית( 1 -יד חנה

 )אשפוז בית(7-כפר הראה
 )אשפוז בית(2-כפר ויתקין

 )אשפוז בית( 5-כפר חיים
 )אשפוז בית(3-מכמורת
 )אשפוז בית( 2-מעברות

 (מחוץ לישוב) 1-משמר השרון
 )אשפוז בית( 1-עין החורש

 )מחוץ לישוב( 1-צוקי ים
מבין  בית חוליםמאושפזים ב .2

 1 –כיום  חולים/מאומתיםה

 שוטף לידיעה
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 0–מאושפזים במלונית  .3
ביממה  מאומתים חדשים .4

 13 -האחרונה
 במצטבר מאומתים/חוליםסה"כ  .5

– 911 
)שתי נפטרות  4 –נפטרים סה"כ  .6

 בשבוע החולף(
פעילים  חולים/מספר מאומתים .7

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

חפר על  שכתובתם הרשומה בעמק
 116 -אינם מתגוררים בעמק(אף ש

בעמק חפר מסך  אחוז המאומתים .8
 4.53% –הנבדקים 

מדווחים מספר מבודדים פעילים  .9
 292במשרד הבריאות: 

ביממה האחרונה  מספר בדיקות .10
295 

 791סה"כ מחלימים:  .11
 10,000בעמק לכל  יחס חולים .12

  (.90-)ממוצע ארצי28.3אנשים: 
 אין - אדומיםישובים  .13
וכפר  בת חפר– כתומיםישובים  .14

 הרא"ה.
, בית כפר חיים -צהוביםישובים  .15

 .יצחק, גבעת חיים איחוד
: נתוני המאומתים/חולים הבהרה .16

בחתך ישובים כמפורט מעלה 
הינם, בין היתר, ע"ב תחקור פנימי 
)מועצתי( של מדור בריאות 
במועצה.  קיים פער בין הנתונים 
הפנימיים של המועצה לאלו 

פיקוד המפורסמים ע"י 
, שנובע רד הבריאותהעורף/מש

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

עם זאת, הנתונים מבצע. 
המחייבים את המועצה והישובים 

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

לות ההחלטות ביחס מתקבבלבד 
   לכל ישוב וישוב.

 הנחיות /דיווחי 2
 פיקוד העורף

במגמת  באוכלוסייה קצב הדבקה .1
 .מתונה עלייה

 –מאומתים חדשים  36מקרב  .2
ר לא אותר מקומהם  18-לביחס 

גבוה  מדובר בנתון דבקה. ה
המקשה על עצירת שרשראות 

 הדבקה.
שמור על המשיך להציבור נקרא ל .3

 ההנחיות.
יש להמשיך ולחדד ההנחיות  .4

להנהגות המקומיות ולציבור 

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

 
 

 מידי
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 תוך מתן דגש הסברתי  הרחב
 .בנושא הדבקה בתוך המשפחה

 
מבצע החיסונים הארצי ממשיך.  .1 מבצע חיסונים  3

תא בריאות מסייע מול קופות 
 במידת הנדרש.השונות החולים 

 –עם הרחבת גילאי המתחסנים  .2
כלל קופות החולים למתן נערכו 

  חיסונים על פי זימון תור בלבד. 
קופ"ח כללית מתבצעים חיסוני  .3

מרפאת  במרפאה האזורית קדם.
לקראת " תחזור לחסן לב הפרדס"
  .סופ"שה

הציבור מתבקש שלא להגיע  .4
. הגעה למרפאות לחיסון ללא זימון

מקשה על  -בלא זימוןלמרפאות 
עבודות הצוותים הרפואיים 
ובעיקר גורמת להתקהלויות 

ת את ומיותרות המסכנ
האוכלוסייה המבוגרת / 

סיכון שהוזמנה אוכלוסייה ב
 .להתחסן

 לידיעה .1
 ידיעהל .2
 תא בריאות .3
 לידיעה .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מידי

 תמכלול בטחון מדווח על תנוע .1  אירועי בטחון  4
 בסופ"ש.ברחבי העמק רכבי שטח 

ביקורות  מקיים מכלול בטחון  .2
 בתוקפת הסגר.  חינוךהמוסדות ב

 ידיעהל .1
 לידיעה .2

 

 שוטף

מי תנועה סומח 5
כביש החוף ב

והשפעתם על 
 יםישובה

משטרת  תחנתפ דברי סגן מפקד "ע .1
המשטרה בכביש  מחסומישדות, 
הם  –מחלף בית ינאי()כולל החוף 

חלק מתוכנית משטרתית ארצית 
ם לא מומיקוצירים ראשיים ל

 ישתנה.
נגרם לחץ  ,בעקבות המחסומים .3

תנועתי על צירים פנים יישוביים 
, גבעת בית חרותסמוכים )חופית, 

 וכפר ויתקין(. שפירא
מכלול בטחון בתיאום עם משטרת  .4

ישראל והישובים ישקול להמליץ 
על סגירת שערי הכניסה לישובים 

 במידת הצורך. 

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

 

 מיידי

סיוע לאוכלוסייה  6
מבוגרת ללא עורף 

 משפחתי

יצירת מכלול אוכלוסייה מדווח  .1
מול אוכלוסייה  טלפוני קשר

 .משפחתי עורף תחסר הוותיק
פונה לרפרנטים מכלול אוכלוסייה  .2

צח"י/וועדים מקומיים הישוביים/
 אוכלוסייה חסרתלסייע באיתור 

 .בישובים עורף

 ידיעהל .1
 לידיעה .2

 

 מידי

פעילות המועצה  7
 בתקופת הסגר

העובדים בבניין המועצה  נוכחות .1
היא ע"פ קפסולות, כאשר סך 

. 30%העובדים בבניין לא עולה על 
 -קפסולה שאינה נוכחת במועצה

 עובדת ברובה מהבית.
אדם צמצום דרסטי במצבת כוח ה .2

בהיקף השירותים  פוגעבמועצה 
כל  עובדי המועצה יעשו .בזמינותו

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 

 

 

 מידי
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שניתן לצמצם הפגיעה. ציבור 
התושבים מתבקש לקבל בהבנה 

 ת מגבלות הסגר. א
בבניין לא תותר קבלת קהל  .3

 .בימי הסגר באופן גורףהמועצה 

 ידיעהל .3
 

היערכות מכלול  8
 בסגרחינוך 

למעט  מוסדות החינוך סגורים .1
מסגרות החינוך פעילות של 

  המיוחד וילדי שילוב .
פנימי דיון קיים מכלול חינוך  .2

 מערכת החינוך הערכות :בנושא
 לפעילות שגרתית.חזרה ל

 שירותיחד עם המכלול חינוך  .3
פתחו "קו סיוע הפסיכולוגי 

 לצוותים חינוכיים". 
מותנית עילות חזרת הצהרונים לפ .4

קי שעות לספ 48במתן התראה בת 
ף, יש צפי לחזרה בנוס המזון. 

חלקית בלבד של עובדות 
 יםמסו דרש זמןיהצהרונים וי

  לגבש צוותי עבודה מלאים.

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

 

 שוטף

פעילות הסברה /  9
 אכיפה

מדווח על מכלול לוגיסטיקה  .1
 .נוכחות פקחים ביישובים

ככלל, הציבור נענה להוראות  .2
 לא נרשמו התקהלויות.הסגר. 

במקרים חריגים הפיקוח פעל כנגד  .3
עסקים שהפרו הנחיות. בשלב זה, 

 ברתית בעיקרה.סהפעילות היא ה
מכלול לוגיסטיקה מונחה ליצר  .4

קשר עם יו"ר וועדים מקומיים+ 
יו"ר צח"י של הישובים הצהובים 
והכתומים ולהציע סיוע בהסברה 

 ואכיפה.

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

 לוגיסטיקה
 

 מידי

או \אישור מעבר ו 10
 עובד חיוני

 מכלול בטחון מדווח, כי בהתאם .1
להנחיות המשטרה אין צורך 

אישור "או  "עובד חיוניבאישור "
 ."מעבר

כל עוד תושב ינוע מחוץ לביתו  .2
לא  – בהתאם לכללים/לתקנות

יהיה בכך משום עבירה או עילה 
 לאכיפה.

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 שוטף

 מנהגיקיום  11
אבלות במסגרת 

 "שבעה" 

מגבילות תקנות הקורונה  .1
התקהלויות בשטח הפתוח 

 שטחים סגורים.וב
במסגרת  / התקהלויות התכנסויות .2

מוחרגות אינן  –"שבעה" 
 .ומשכך הן אסורותמגבלות מה

של האיסור, המועצה הדתית ב .3
 אוהלי שלא לחלקנקראת, 

 –ת השבעה פתקוהתכנסות ל
  בימי שגרה.כנהוג 

 המתבקש לקבל ההנחיהציבור  .4
למען הגנה  ולשתף פעולה בהבנה

 .על בריאות הציבור
 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 מועצה דתית .3
 ידיעהל .4

 שוטף
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יה של המועצה דבאתרי המ .1 דוברות  12
ממוקם בית יצחק פורסם, כי 

אחוז בשביעי בארץ המקום ב
   המתחסנים ביחס לאוכלוסייה.

מדווח על פרסום תא דוברות  .2
בערוצי  המידע הקשור לסגר

 המדיה של המועצה.
תא דוברות יפעל להנגשת כל מידע  .3

 רלוונטי לציבור.
המדיה  א דוברות מפרסם באתרית .4

של המועצה גרף תחלואה יומי 
  בחתך יישובי.

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

 

 שוטף

סגן מפקד דגשי  14
משטרת תחנת 
 שדות

תחנת שדות מפעילה שלושה  .1
חסימה של  שהם בגדרמחסומים 

מחסומים  לרבות  עורקים ראשים
 .מוכמנים

מלוא כוחות המשטרה פרוסים ב .2
 במחסומים.הכוחות 

לבעיית  תמודעמשטרת ישראל  .3
 לתוך ישוביהזליגה של התנועה 

 בל המחסומים.  העמק
סגירת שערי הישוב צריכה  .4

  .המשטרהתאום מול להתבצע ב
היא נמוכה  ןנפת השרובהתחלואה  .5

 רץ.יחסית לשאר הא
הסגר יות לאור היענות רבה להנח .6

נרשמו מספר מועט של  -בעמק חפר
 .דוחות משטרה

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
ון מכלול ביטח .4

מול משטרת 
 וישובים שדות

 לידיעה .5
 לידיעה .6

 מידי

שירותי מוקד  15
24/7 

משיך לספק ממוקד המועצה  .1
 –שירות שוטף לתושבי העמק 

9875.* 
במוקד קיימת רשימת בעלי  .2

תפקידים כולל כוננים לטיפול 
 בפניות על פי מהותן.  

 לידיעה .1
ראשי מכלולים  .2

 מול תא מוקד

 מידי

מוקד פיקוד  16
 104העורף 

עומד  – 104מוקד פיקוד העורף בחיוג 
הרחב בכל סוגיה בנושא   רלרשות הציבו
  הוראות הסגר.

 שוטף לידיעה

 
 מורן בן דרוררשמ/ה: 

 ראשי מכלוליםהעתקים: 
 חברי מליאה
 וועדים מקומיים
 מנהלי ישובים

 צח"י            
 אגודות שיתופיות


