לשכת מנכ"ל
סיכום "הערכת מצב" 70\21
(התפשטות נגיף הקורונה)
( 21ינואר )2021
נוכחים
גלית שאול ,עמית בן צבי
משתתפים מרחוק :יעריב יערי ,גלוריה רוט ,עומר סובול ,ליאת אזולאי ,מירי שנייפלד ,יאיר בטיטו ,גלית
גרופר ,שגיא בן יואב ,אלון היימן ,אלעד וינברג ,נחמה כהן ,אילנית סביניק ,נחמה כהן ,מורן בן דרור ,שמעון
סגרון ,אלון היימן ,רונן.
סיכום רמ"ט/מנכ"ל
החלטות ,חלוקת אחריות וזמני ביצוע
מס'
1

נושא
דיווחי תחלואה
פיקוד העורף

באחריות

החלטה
דיווח עדכני (נתונים נכון ל:)21.1.21(-
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 94מאומתים בעמק:
אביחיל( 4-אשפוז בית)
אחיטוב( 4-אשפוז בית)
בארותיים( 1-אשפוז בית)
אמץ ( 3-אשפוז בית)
בחן( 1 -אשפוז בית)
בית חרות( 1-אשפוז בית)
בית יצחק( 12 -אחד מחוץ לישוב)
בת חפר( 21-אשפוז בית)
גבעת חיים איחוד(1-אשפוז בית)
גבעת חיים מאוחד( 5 -אשפוז בית)
גן יאשיה ( 8 -אשפוז בית)
המעפיל( 2-אשפוז בית)
חבצלת השרון( 1-אשפוז בית)
חופית( 3-אשפוז בית)
חיבת ציון( 2-אשפוז בית)
חרב לאת( 2-אשפוז בית)
יד חנה( 1 -אשפוז בית)
כפר הראה(5-אשפוז בית)
כפר ויתקין(1-אשפוז בית)
כפר חגלה( 3-אשפוז בית)
כפר חיים(6-אחד מחוץ לישוב)
מכמורת(4-אשפוז בית)
משמר השרון( 1-מחוץ לישוב)
שושנת העמקים( 1-אשפוז בית)
צוקי ים( 1-אשפוז בית)
מאושפזים בבית חולים מבין
החולים/מאומתים כיום – 1
מאושפזים במלונית –0
מאומתים חדשים ביממה
האחרונה17-
סה"כ חולים/מאומתים במצטבר
– 945
סה"כ נפטרים – 4
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זמן
ביצוע
שוטף
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דיווחי פיקוד
העורף

3

הקמת דרייב אין
לבידוק קורונה
במתחם משמר
השרון
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מספר מאומתים/חולים פעילים
ע"פ נתוני פיקוד העורף/משרד
הבריאות (כולל מאומתים
שכתובתם הרשומה בעמק חפר על
אף שאינם מתגוררים בעמק)106 -
אחוז המאומתים בעמק חפר מסך
הנבדקים – 3.77%
מספר מבודדים פעילים מדווחים
במשרד הבריאות251 :
מספר בדיקות ביממה האחרונה
270
סה"כ מחלימים835 :
יחס חולים בעמק לכל 10,000
אנשים(21.5% :ממוצע ארצי-
.)91.2
ישובים אדומים
ישובים כתומים –בת חפר
ישובים צהובים -גן יאשיה ,כפר
חיים  ,כפר הרא"ה ,בית יצחק.
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
פיקוד
ע"י
המפורסמים
העורף/משרד הבריאות ,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 פקע"ר /משרד הבריאות
(המחמירים יותר) ,שעל בסיסם
בלבד מתקבלות ההחלטות ביחס
לכל ישוב וישוב.
קצב הדבקה באוכלוסייה הכללית
במגמת ירידה מתונה.
הציבור נקרא להמשיך לשמור על
ההנחיות.
יש להמשיך ולחדד ההנחיות
להנהגות המקומיות ולציבור
הרחב במיוחד הסברה בנושא
הדבקה בתוך המשפחה.
בשבת הקרובה יוקם מתחם
"דרייב אין" לבדיקות קורונה
במגרש החנייה הסמוך לתחנת
הדלק במרכז המסחרי משמר
השרון.
המתחם יפעל בין השעות 12:00-
.19:00
המתחם יפתח לקהל הרחב ולחברי
כל קופות החולים ואין צורך
בהפניה.
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מבצע החיסונים הארצי ממשיך.
תא בריאות מסייע מול קופות
החולים במידת הנדרש.
מרפאות "קדם" ו"לב הפרדס"
חיסון"
כ"מרפאות
הוכרו
לציבור
חיסונים
ומספקות
המבוטחים בין השעות - 8:00
. 20:00
הציבור מתבקש שלא להגיע
למרפאות לחיסון ללא זימון .הגעה
למרפאות בלא זימון -מקשה על
עבודות הצוותים הרפואיים
ובעיקר גורמת להתקהלויות
את
המסכנות
מיותרות
/
המבוגרת
האוכלוסייה
אוכלוסייה בסיכון שהוזמנה
להתחסן.
מכלול אוכלוסייה פנה לרפרנטים
בתחום הקורונה בישובים במטרה
סיוע
אודות
מידע
לקבל
לאוכלוסייה וותיקה 7 .רפרנטים
יישוביים השיבו לפנייה.
מכלול אוכלוסייה ימשיך ביזום
פניות לרפרנטים במטרה להנגיש
סיוע לאוכלוסיות נזקקות.
נוכחות העובדים בבניין המועצה
היא ע"פ קפסולות ,כאשר סך
העובדים בבניין לא עולה על .30%
קפסולה שאינה נוכחת במועצה-
עובדת ברובה מהבית.
צמצום דרסטי במצבת כוח האדם
במועצה יפגע בהיקף השירותים
ובזמינות .המועצה תעשה כל
שניתן לצמצם הפגיעה .ציבור
התושבים מתבקש לקבל בהבנה
את מגבלות הסגר.
לא תותר קבלת קהל בבניין
המועצה בימי הסגר באופן גורף.
צוותי החינוך ממשיכים להתחסן.
בשבוע הבא אמורות לחזור
לפעילות כיתות המב"ר.
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מבצע חיסונים

5

סיוע לאוכלוסייה
מבוגרת ללא עורף
משפחתי
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פעילות המועצה
בתקופת הסגר
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היערכות מכלול
חינוך בסגר

.1
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מכלול חינוך מפעיל שתי
שמרטפיות בעמק לילדי עובדי
החינוך המיוחד (בלבד).
משרד הבריאות העביר בקשה
לפתיחת שמרטפיות לעובדי
בריאות .הנושא נבחן בהיבטי כ"א
ותקצוב.
מכלול לוגיסטיקה מדווח על יצירת
קשר עם כל יו"ר וועד מקומי של
ישוב צהוב או כתום.
בתיאום על יו"ר הוועדים סייעו
הפקחים בהסברה ואכיפה.
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הפעלת
שמרטפיות
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פעילות הסברה /
אכיפה
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מבצע הוקרה
למען כוחות
הביטחון וצוותי
הרפואה
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סיוע ממשלת
ישראל להבטחת
ביטחון תזונתי
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שירותי מוקד
24/7
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מוקד פיקוד
העורף 104

 .3ככלל ,הציבור נענה להוראות
הסגר .לא נרשמו התקהלויות.
 .1במסגרת מיזם של מחלקת נוער
עמק חפר -הכינו תושבות ותושבי
העמק כ 5,000-עוגיות.
 .2העוגיות חולקו על ידי בני הנוער
מהיישובים לצוותי הביטחון
והרפואה באזור כאות הוקרה על
פעילותם הברוכה בעת הזו.
 .3המועצה מוקירה את פעילות בני
ובנות הנוער למען אנשי כוחות
הביטחון והרפואה בעמק.
 .1ממשלת ישראל באמצעות משרד
הפנים ובשיתוף הרשויות פועל
למתן סיוע לאוכלוסיות זכאיות
להבטחת ביטחון תזונתי.
 .2הסיוע יחולק ב 3-פעימות (3
חודשים)-
לזכאי\ת ולבת\בן זוג יוטענו
בכרטיס נטען  ,₪ 300לכל אדם
נוסף המתגורר עם הזכאי\ת,
יוטענו  . ₪ 225סכום הסיוע המרבי
לא יעלה על סך של  ₪ 2400למשק
בית בכל פעימה.
בשלוש
יחולקו
 .3הכרטיסים
פעימות :החל מ ,28.1.21 -החל מ-
 25.2.21והחל מ.4.3.21-
 .4גזברות המועצה העבירה לגורמים
המוסמכים את פרטי המשפחות
הזכאיות.
 .1מוקד המועצה ממשיך לספק
שירות שוטף לתושבי העמק –
.*9875
 .2במוקד קיימת רשימת בעלי
תפקידים כולל כוננים לטיפול
בפניות על פי מהותן.
מוקד פיקוד העורף בחיוג  – 104עומד
לרשות הציבור הרחב בכל סוגיה בנושא
הוראות הסגר.
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רשמ/ה :מורן בן דרור
העתקים :ראשי מכלולים
חברי מליאה
וועדים מקומיים
מנהלי ישובים
צח"י
אגודות שיתופיות
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