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 85\20"הערכת מצב"  סיכום

  (התפשטות נגיף הקורונה)

 (2020אוקטובר  26)

 נוכחים

 וגלית שאול  עמית בן צבי

עומר סובול, שגיא בן יואב, אסתי אזולאי, , גלוריה רוט אלון היימן,חיזקי סיבק, יעריב יערי,  :נוכחים מרחוק
חמה , נאילנית סביניק ,אסנת וולף ,ווינברג אלעדשגיא בן יואב,  פוליטי,  ירונה, ברזילי ליאת ,יאיר בטיטו

 ורונן. דניאל, כהן

 .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 םמאומתי 20 .1
  

 )אשפוז בית( 3 -אביחיל
 )מחוץ ליישוב( 1-אחיטוב

 )אשפוז בית( 1 -בית הלוי
 מחוץ ליישוב( שלושה) 5 -בת חפר

  אשפוז בית() 1-איחודגבעת חיים 
 (אשפוז בית) 1 –הדר עם 

אחד מחוץ ) 2 -כפר הרא"ה
 (ליישוב

 )אשפוז בית( 2-כפר מונאש
 (אשפוז בית) 3-עולש

 ישוב()מחוץ ל 1-עין החורש
מבין  בית חוליםמאושפזים ב .2

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

 2 -האחרונה
 במצטבר מאומתים/חוליםסה"כ  .5

– 570 
 1 –נפטרים סה"כ  .6
פעילים  חולים/מאומתיםמספר  .7

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

שכתובתם הרשומה בעמק חפר 
 -(אינם מתגוררים בעמקאף שעל 
28 

בעמק חפר  אחוז המאומתים .8
 2.53% –מסך הנבדקים 

מדווחים מספר מבודדים פעילים  .9
 151במשרד הבריאות: 

ביממה האחרונה  מספר בדיקות .10
– 83 

 שוטף לידיעה
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 10,000לכל בעמק  יחס חולים .11
 (. 15.7-)ממוצע ארצי 6.1אנשים: 

 0 – אדומיםמספר ישובים  .12
 0 – כתומיםמספר ישובים  .13
)עולש,  3 -צהוביםישובים  מספר .14

 כפר מונאש, אביחיל( 
: נתוני המאומתים/חולים הבהרה .15

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 

כיום, העורף/משרד הבריאות )
(, שנובע ממכלול 20%-הים בכגבו

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

עם זאת, הנתונים מבצע. 
המחייבים את המועצה 
 והישובים הם נתוני פקע"ר/

)המחמירים  משרד הבריאות
בלבד שעל בסיסם  יותר(,

יחס לכל מתקבלות ההחלטות ב
   ישוב וישוב.

פתיחת קורס  2
הכשרת חוקרים 

 םאפידמיולוגי
מקרב עובדי 

המועצה + 
מתנדבים 
 בישובים

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

 בטווח זמן קצר.
ביוזמת תא בריאות ופיקוד  .2

 קורס במועצההיום נפתח העורף, 
אפידמיולוגים,  מתשאלים

 שימשך שלושה ימים. 
ם, חלקם עובדי מתשאלי 12 .3

מועצה וחלקם מתנדבים, 
  .משתתפים בקורס

חוקרים,  12הקמת מערך של  .4
תבטיח התמודדות מקצועית 

במקרה הן בהווה והן  ומיטבית
 .בעתיד של גל תחלואה נוסף

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

 

 מידי

מתחם הקמת  3
ן דרייב אי

לבדיקות קורונה 
בפארק 

התעשיות עמק 
 חפר

אין" לבדיקות  דרייב "מתחם ה .1
של קופ"ח כללית, בפארק  קורונה

החל לפעול  התעשיות עמק חפר,
 .היום

 שעות פעילות:
 08:00-13:00 –ה' -ימים א'

                       16:00-19:00 
 08:00-13:00           –יום ו' 

תא בריאות מדווח, שניתן  .2
ללא  "דרייב איןהיבדק ב"ל

בדיקות תוצאות רופא.  תיהפני
 .שעות 24תוך הקורונה מתקבלות 

תא דוברות יביא המידע לידיעת  .3
 הציבור הרחב.

  לידיעה .1
 לידיעה .2
 תא דוברות .3

 

 מידי
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החשיבות  4
 בביצוע בדיקות

ביצוע בדיקות באופן רציף ושוטף,  .1
גם למי שאינו סובל מתסמינים או 

נו ערובה הי –שאין חשש שנדבק 
 לאיתור מוקדם של תחלואה.

בעמק חפר, כמו ביתר אזורי  .2
המדינה, נרשמת ירידה תלולה 

 במספר הנבדקים.
מספר הנבדקים, לצד פרמטרים  .3

נוספים, מהווה חלק מהנתונים על 
 בסיסם נקבע סטטוס ישוב.

המועצה תפעל לעודד סקטורים  .4
 ומגזרים בציבור לבצע בדיקות.

ים פיקוד העורף קוראוהמועצה  .5
להיבדק, כערובה הרחב ציבור ל

 כעמק ירוק! –לשימור עמק חפר 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 לידיעה .4
 לידיעה .5

 מידי

פעילות מסגרות  5
וגני החינוך 

  ילדים

מכלול חינוך מדווח, כי בתי הספר  .1
, גני הילדים לחינוך מיוחד

 פועלים כסדרם. והצהרונים
כלל התלמידים ממשיכים  .2

 בלמידה מ"רחוק".
להודעת משרד החינוך,  בהתאם .3

ילדי יחזרו  1.11.20ביום ראשון 
בבתי  ד' ללמידה-'תות אכי

. מידע באשר לאופן החזרה הספר
 - , היקף ימי הלימודללימודים

 יימסר להורים בהקדם.
 ןהחל ממחר תופעל חברת הניקיו .4

במוסדות החינוך בכדי להכינם 
 למידים.תלקליטת ה

הוראות יבחן את מכלול חינוך  .5
 חינוך בנושא ההסעות.משרד ה

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
מכלול חינוך  .4

מול מכלול 
 לוגיסטיקה

 מכלול חינוך  .5

 מידי

הקמת מרכזי  6
 /םלימוד יישוביי

 קהילתיים

מכלול חינוך יחד עם מכלול  .1
קהילה וישובים/מח' נוער 
ממשיכים בקידום הקמתם של 
מרכזי לימוד קהילתיים, 
שתכליתם לאפשר לתלמידים 

סות יישובי לצרכי מקום התכנ
 לימוד, פעילות חינוכית וחברתית.

מכלול חינוך יפנה למנהלי בתי  .2
 םהספר ויבקש מעורבות

 בתוכנית.
המועצה  -לשם יישום התוכנית .3

 תקצה משאבים כולל תקציביים. 
 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 שוטף  

מכלול פעילות  7
 אוכלוסייה 

מכלול אוכלוסייה מדווח על  .1
מטעם  יםוותיק מיפויקבלת 

 .הביטוח הלאומי
 תוספת כ"אמשרד הרווחה הקצה  .2

מכלול ל כוונת קורונהומ
חודשים  8תקופה של ל האוכלוסיי

 וותיקים.טיפול וסיוע  לל
 
 

 לידיעה .1
 ליידעה .2

 שוטף
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אי מימוש  8
משאבים/ 

תקציבים לטובת 
 האוכלוסייה

תת מדווח על  המכלול אוכלוסיי .1
המיועדים  משאבים ניצול

  .יה נזקקת סיועלאוכלוסי
 ,תושבים הזקוקים לסיוע .2

מוזמנים לפנות למכלול 
זכאות ע"פ ולבדוק  אוכלוסייה

 ונים.קריטריעמידה ב
מכלול אוכלוסייה ביצע פנייה  .3

לסייע ל"רפרנטים" בישובים 
 בבחינת זכאות תושבים.

יתקיים  28.10.20ביום רביעי  .4
של מכלול אוכלוסייה עם מפגש 

, שבמסגרתו ישוביםהמנהלי 
 יועבר המידע פעם נוספת.

הוועדים המקומיים נקראים  .5
לשתף פעולה ולהביא לכדי מיצוי 

 הזכויות לתושביהם.

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

אוכלוסייה 
מול מנהלי 

 ישובים
וועדים  .5

 מקומיים
 

 מידי 

סיום מבצע  9
חלוקת 

מחשבים/ 
בלטים אט

 לתלמידים

מחשבים ניידים  40עד עתה חולקו  .1
מידים ותלמידות וטאבלטים לתל

 בעמק כסיוע בלמידה.
הקרן לסולידריות חברתית  .2

 מימנה את המבצע.
 . ע תם ונשלםהמבצ .3
 ,צה מודה לכל התורמיםועהמ .4

, אפשרו שבזכות תרומתם
 ות תלמידים ותלמידותלעשר

להשתלב ב"לימוד  בעמק 
 מרחוק" כיתר חבריהם.

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

 שוטף

עלייה מתמדת  10
ציבור  בפניות
 לסיוע 

כלול אוכלוסייה מדווח, על מ .1
מתמדת ועקבית בהיקף  עלייה

בשל אירועי פניות לסיוע, 
אלימות במשפחה, מחסור 

 חומרי, הליכי גירושין.
עובדי ועובדות המכלול פועלים  .2

ללא ליאות, לתת מענה מקצועי 
 ושוטף לכלל הפונים.

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 שוטף

נמשך מכלול ביטחון מעדכן, כי  .1  תכללי התקהלו 11
 האיסור על קיום חוגים.

מותר מחודדת ההנחיה, על פיה  .2
 20 במרחב פתוח עדלהתכנס 

 אנשים במקום סגור. 10-ו אנשים
מכלול ביטחון מדווח על עומס רב  .3

באתרי התיירות של העמק 
 בסופ"ש אחרון.   

 לידיעה  .1
 לידיעה .2
 לידיעה  .3

 שוטף

מדווחת, כי טרם  המועצה הדתית .1 בתי כנסת  12
בבתי לחורף נקבע מתווה תפילה 

 כנסת. 
רכשה אוהלים המועצה הדתית  .2

 .  לטובת קהל המתפללים

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 שוטף

פעילות מכלול  13
 אבי אנוש שמ

המורכבות של ניהול שגרת עבודה,  .1
שוטפים  לצד העמידה באתגרים 

דאגה לילדים קטנים שאינם 
ניכרת גם  -במסגרת חינוכית

 בקרב עובדי המועצה.

 יעהידל .1

 

 

 

 מידי



 

 לשכת מנכ"ל 
 

5 
 

סיוע לעובדים שהם הורים כ .2
פתחה המועצה  –לילדים 

שמרטפייה לילדי עובדים בכיתות 
 ג'.-א'

רמ"ט )מנכ"ל( פרסם הסדר  .3
לעובדים שהם  ,לעבודה מהבית

הורים לילדים קטנים וזאת כדי 
 לסייע בהתמודדות עם המציאות

 .  המורכבת
יפעל לגיבוש אבי אנוש שמכלול מ .4

בקרב  פעילויות להפגת לחץ ומתח
 עובדים.ה

 לידיעה .2
 לידיעה .3
מכלול משאבי  .4

 אנוש

"יום ניקיון"  14
בחופי הרחצה 

 בעמק

תקיים "יום י 30.10.20 ביום שישי  .1
 .ניקיון" בחופי הרחצה

דוברות יביא המידע לידיעת  תא .2
 הציבור הרחב.

 לידיעה .1
 תא דוברות .2

 שוטף

רצועת הנחל  15
 –בעמק 

 התקהלות ציבור

יע ציבור רב ש האחרון הג"בסופ .1
ר יצר דבר אש - לרצועת הנחל

 .עומס רב
תישקל נוכחות פיקוח בסופ"ש  .2

 הקרוב. 
 

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 שוטף

פטור מארנונה  16
 לבעלי העסקים

, כי יש להגיש בקשה עסקים מעדכןמכלול 
עסקים לפטור מארנונה באתרי המועצה ל

  .םקריטריונילאשר תיבחן בכפוף להנחיות ו

 שוטף לידיעה             

אות יצר קשר עם תא חקל .1 חקלאות בעמק 17
הנוער לשם  מח' חקלאים בשיתוף

 .בחקלאות נוערפעילות 
שילוב בני  חקלאות מדווח עלתא  .2

בני נוער  חמישה  -בחקלאות נוער
קיבוץ המעפיל ב שולבו בעבודה

 שולבו בקטיף בני נוער עשריםו
 א"ה. ותפוזים בכפר הר

 תא חקלאות מדווח על הצבת .3
"לרכישת בקריאה  4כביש בשלט 

 .פירות וירקות תוצרת ישראלית"

 לידיעה  .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 שוטף

 המשך עבודות 18
ביסוס בוהן 

המצוק בחוף בית 
 ינאי

כלול הנדסה מדווח על המשך מ .1
הדרומי  עבודות מיגון המצוק

 .בחוף בית ינאי
סגור  –מקטע החוף הרלוונטי  .2

 .לתנועה כולל הולכי רגל
בחופי  מתרחצים רביםקיימים  .3

מקשה על עבודות הים, מציאות ה
 בוהן המצוק. 

מכלול לוגיסטיקה ימשיך לספק  .4
 סיוע בפיקוח ואכיפה. 

 לידיעה  .1
 לידיעה  .2
 לידיעה  .3
מכלול לוגיסטיקה  .4

 מול מכלול הנדסה
 

 שוטף

קמפיין  19
"שומרים על 

 עמק ירוק"

  -שלטים תחת הסלוגן נתלו ברחבי הישובים
 "שומרים על עמק חפר ירוק".

 לידיעה               

 

 שוטף

-היקף פעילות  20
 עובדי המועצה 

פעילות המועצה חזרה לשגרה  .1
 ללא עבודה בקפסולות.

אין קבלת קהל בהתאם להנחיות  .2
 . במועצה

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 שוטף
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פיקוח ואכיפה  21

בחופי הרחצה 
 והיישובים 

למעלה  לקובסופ"ש האחרון  חו .1
 .בחופי הים דוחות חנייה 245-מ

פקחי המועצה ממשיכים לסייר  .2
ביישובים ובעסקי העמק לשם 

 הסברה ואכיפה. 
ניכר, כי רוב רובו של העמק פועל  .3

  בכפוף  להנחיות.
בוצעה אכיפה שבוע שעבר ב .4

הציבור רוב  .מוגברת בבת חפר
 נשמע להוראות. 

אי על דיווחים צמצום ב ניכר .5
 הסגולוראות התו הקפדה על ה

 .בעסקים
 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 לידיעה .4
 לידיעה .5

 

 שוטף

הנגשת מידע  22
 –לציבור הרחב 

נתוני תחלואה, 
 התרמת דם 

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

 

 לידיעה  .1
 

 מידי

משיך לספק מוקד המועצה מ .1 שירותי מוקד  23    
 –שירות שוטף לתושבי העמק 

9875.* 
במוקד קיימת רשימת בעלי  .2

תפקידים כולל כוננים לטיפול 
 בפניות על פי מהותן.  

 לידיעה .1
אשי מכלולים מול ר .2

 תא מוקד

 מידי

מוקד פיקוד  24
 104העורף 

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

 שוטף לידיעה

 
 מורן בן דרוררשמ/ה: 

 ראשי מכלוליםהעתקים: 
 חברי מליאה
 וועדים מקומיים
 מנהלי ישובים

 צח"י            
 אגודות שיתופיות


