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 83\20"הערכת מצב"  סיכום

  (התפשטות נגיף הקורונה)

 (2020 ביולי 13)

 נוכחים

  ד"ר גלית שאול, עמית בן צבי

 יניב עמיאל,גורן, , לין ליאת שגיא בן יואב, יאיר בטיטו, ,ליאת, עומר סובול, גלוריה רוט: נוכחים מרחוק
 אילנית סביניק. יהודה בן עזרא, אסנת וולף, נחמה כהן , גלית גרופר,  פוליטי, ירונהאלעד ווינברג, 

 .ושמעון סגרון : מורן בן דרור, אלדד גוטלוןמשתתפים

  רמ"ט/מנכ"ל  סיכום

 החלטות, חלוקת אחריות וזמני ביצוע 

זמן  באחריות החלטה נושא מס'
 ביצוע

יקוד פ ידיווח 1
 העורף

 :דיווח עדכני

 :בעמק מאומתים 41 .1
 )אשפוז בית( 1 -ביחילא

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

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

 (אשפוז בית) 1 -כפר חיים
מחוץ )  1  –חפרשער בית יצחק 

 (לעמק
 (אשפוז בית) 5 -העוגן 

 (אשפוז בית) 6 -יד חנה 
 (אשפוז בית) 6 -בת חפר

מחוץ אחד ) 2–גבעת חיים מאוחד 
 (לעמק

 )אשפוז בית( 1 -בית חרות
 (אשפוז בית) 1 -חיבת ציון 

 (אשפוז בית) 1 -חרב לאת
 (אשפוז בית) 1 -בית חרות 
 (אשפוז בית) 6 -ה"כפר הרוא

 
 405 -פעילים בעמק מבודדים .2

המידע מעודכן על ידי משרד *)
 (.פקע"ר/הבריאות

 
מספר המאומתים מתייחס *

 ם.למאומתים פעילי

  

 פעילות סגירת  2
המרכז  פעוטוןב

בכפר הקהילתי 
 ויתקין

ש התקבל דיווח על "מוצמהלך ב .1
עובדת פעוטון שאומתה כנשאית 

 נגיף.ה
התקבלה החלטה על  ,למידעבהתאם  .2

סגירת הפעילות עד לקבלת הנחיות 
 משרד הבריאות.

 לידיעה .1
 ידיעהל .2

 

 

 שוטף
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 הופסקה פעילות המשרד, הנחיותפ "ע .3
 .15.7-עד לון פעוטה

 ,מודעת לתסכול ולכעסהמועצה  .4
שלעיתים מופגן מצד הורים לילדים 

על סגירת מועצה בעת קבלת החלטות 
מבינה המועצה מסגרות חינוכיות. 

את הפגיעה בשגרת עבודת ההורים. 
ול יבת לפעחומהמועצה זאת,  עם

בהתאם להנחיות משרד הבריאות 
תאם להנחיות בה -באין הנחיותו

פ "עהכול ו מדור הבריאות במועצה
 !אין ספק -שיש ספקם א :הכלל

 מתבקשת. –הרחב  ורהצבבנת ה

 ידיעהל .3
 לידיעה .4

מתרחצים  3
מאומתים בברכת 

  יכון

ימו קילאחר ש ,נמצאו כמאומתים מתרחצים 2
ת יכון. רכבב, ספורטהעמותת אימון נבחרת 

כל יתר חברי  -פ הנחיות משרד הבריאות"ע
 הקבוצה הונחו להימצא בבידוד.

 לידיעה

 

 מיידי 

פעילות "נוהל  4
 "בלתי פורמלית

 'יב-'ה תלכיתו

 -ש"שנקבעו בסופלכללים בהתאם  .1
לקיום פעילות ועצה נוהל גיבשה המ

, יב'-בלתי פורמאלית לכיתות ה'
 שהובא לידיעת הישובים.

היום בפני ידון הידוע, הנושא ככל  .2
 ,םהרלוונטיימשרדי הממשלה 

 ,שיגבשו הנחיות בהמשך היום
 ם.עת הישובייליד יובאוש

 ידיעהל .1
קהילה מכלול  .2

 ויישובים

 מיידי 

 קהלקבלת  5
 המועצהי במשרד

מצמם צלהמכלולים מונחים, ראשי  .1
 בבניין המועצהפרונטלית קבלת קהל 
פגיעה מינימאלית תוך  – ככל הניתן

 בשירות לציבור.
ן שירות מרחוק, יש להעדיף מת ככלל, .2

 כל עוד מסתייע הדבר.

 מכלוליםראשי  .1
 מכלוליםראשי  .2

 שוטף

נוהל בדיקת עדכון  6
 קורונה 

מכלול בריאות מדווח, כי החל מהיום  .1
 .בדיקת הקורונה נוהלשונה 

אך ורק תתבצע  ,בדיקת קורונה .2
, רופא המשפחהמפניה ה באמצעות

פ כללים שהנחה משרד "שתינתן ע
יום תסמינים ו/או בן ק :הבריאות

 מאומת.חולה/משפחה של 

 לידיעה  .1
 לידיעה  .2

 שוטף

 –ס "עושביתת  7
 וכלוסייהאמכלול 

שביתת , כי מדווח המכלול אוכלוסיי .1
 לשבוע השני.ס נכנסת "העו

האגף  מזכירותאף השביתה, על  .2
  פועלת כסדרה.

ס "מחזקת את העוהמועצה  .3
 ם.במאבק

 ידיעהל .1
 לידיעה .2

 

 שוטף 

תנועות פעילות  8
 הנוער

את רבה, רואה בדאגה המועצה  .1
המגבלות החלות על פעילותן של 

נה להגבילן ואת הכוו תנועות הנוער
 לאורך חופשת הקיץ.

ותפעל מול מקבלי  תפועלהמועצה  .2
בכדי לאפשר המשך קיום  ,ההחלטות

תוך שמירת כללי  ,פעילות לבני הנוער
 בטיחות בריאותיים. 

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 שוטף
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עדיפות מתן  9
בטיפול 

אוכלוסיות "ב
  "מיוחדות

אחד  המכלולים הונחו, כלראשי  .1
-בתחומו, ליתן עדיפות בהתייחסות ל

 :יהאוכלוסיקבוצות  3
 וותיקם/גיל שלישי.-א

 ב. בני נוער
 בעלי עסקים/עצמאיםג. 

 בשלושה סקטורים/מדובר  .2
המורכבת שהמציאות  ,אוכלוסיות

 הינה בעלת השפעה ישירה עליהם
 .בעת הזו

 מכלוליםראשי  .1
 מכלוליםראשי  .2

 מיידי

אלימות אירועי  10
 במשפחה

 אוכלוסייה מדווח, על עלייהמכלול  .1
 פניות למכלול בנושאמת בימסו

 .האלימות במשפח
רבות פונות לגורמי הרווחה משפחות  .2

הנובעים  ,מצוקה/דווחות על מתחמו
משבר "ל רבעלות קשממכלול סיבות 

 . "הקורונה
תת מענה אוכלוסייה נערך למכלול  .3

 מקצועי והולם לפניות.

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 אוכלוסייהמכלול  .3

 מיידי 

 הגדרת תקן כ"א 11

 במועצה 

כיום אין  כיא מדווח, מכלול כ" .1
המורה על הנחייה ממשרד הפנים 

פ "ע .צמצום כוח אדם במועצה
יקול נתון לשהנושא יות המשרד, הנח

  .המועצהל "מנכדעת 
ל המועצה תוך התייעצות עם "נכמ .2

א יבחן מעת לעת את "מכלול כ
הנסיבות המשתנות וככל הנדרש 

א או "תתקבל החלטה על צמצום כ
או  "קפסולות"עבודה במסגרת 

 עבודה מרחוק.

 ידיעה ל .1
 לידיעה .2

 שוטף

 -"תו סגול" 12
 לעסקים 

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

הנגשת מכלול עסקים מדווח על  .2
באשר לזכויות העסקים המידע 

 .תוכנית הכלכליתבמסגרת ה

 ידיעהל .1
 לידיעה .2

 

 וטף ש

פר של הסבית  13
 החופש הגדול

 חינוך מסגרות 110מפעילה המועצה  .1
בית "במסגרת  ילדי העמק 3,000-לכ

 ."הספר של החופש הגדול
על פי הוראות  פועלותהמסגרות  .2

  ת.יאומשרדי החינוך והבר

 לידיעה .1
 ידיעהל .2

 שוטף

מערכת יערכות ה  14
החינוך לשנת 

הלימודים 
 א"תשפ

נערך לקראת שנת כלול חינוך מ .1
 א."הלימודים תשפ

פ הנחיות משרד החינוך יש להיערך "ע .2
למידה מרחוק בשל  :תרחישים 3-ל

סגר, למידה בקפסולות, למידה 
 . "שגרת קורונה"ב

עבודה קם צוות ההערכות הולצורך  .3
י וצוות חיצונשל עובדי מועצה מי פני

 המורכב ממנהלי בתי ספר ורכזים.
מונחים על ידי גורמי מקצוע צוותים ה

 שנשכרו על ידי המועצה.
, מכלול חינוךההיערכות, במסגרת  .4

 מיפוי  יבצעבסיוע הישובים, 
 ,י הישוביםמרחבים בתחומ/מבנים

במציאות של ככל שיידרש שיסייעו 
ר הישובים ומנהלי "ויכיתות.  פיצול

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
ר וועדים "יו .4

 מקומיים ומנהלי
 ישובים

 

 

 

 שוטף
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מתבקשים לסייע במיפוי  הישובים
 .ששיידרככל 

חשבים מ השכרת 15
בשיטת ניידים 

 "ינגליס"ה

, חשובחינוך בסיוע תא ממכלול  .1
פרטים ביחס יפרסמו לציבור הרחב 

כרת מחשבים אישיים הש לפרויקט
ת קבוצת באמצעו) בשיטת הליסינג

 וזאת כדי לתת מענה  (רכישה
 . "למידה מרחוק"ל

תכלול ביטוח ותהיה השכירות  .2
שלאחריה  ,חודשים 36לתקופה של 

 יהיה ניתן להשיב המחשב או לשדרגו.

 חינוךמכלול  .1
 לידיעה .2

 שוטף

תשלומי בהאטה  16
 מועצהל חובה

במגמה של ירידה בהיקף להבחין ניתן  .1
. (ארנונה)תשלומי החובה למועצה 

מובהקת בארנונת עסקים, הירידה 
אך מתחילה להתגבש אף ביחס 

 לארנונה הביתית.
בל ממחלקת דיווח שהתקפ "ע .2

פניות  בלותהגבייה, לאחרונה מתק
מתושבים בבקשה להקל בתשלומי 

משבר "קשר מובהק לפניות ל ארנונה.
 ."ההקורונ

תפעל לסיוע לתושבים המועצה  .3
פ כלי "במקרים הנדרשים והכול ע

 הסיוע העומדים לרשותה. 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 שוטף

 
 מורן בן דרוררשמ/ה: 

 ראשי מכלוליםהעתקים: 
 חברי מליאה
 וועדים מקומיים
 מנהלי ישובים

 צח"י            
 אגודות שיתופיות


