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 93\20"הערכת מצב"  סיכום

  (התפשטות נגיף הקורונה)

 (2020 ביולי 16)

 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

פיקוד  ידיווח 1
 העורף

 :דיווח עדכני

 :בעמק מאומתים 56 .1
 

 )אשפוז בית( 1 -אביחיל
 )אשפוז בית( 2-משמר השרון

 )אשפוז בית( 1 -גאולי תימן
 (מחוץ לישוב) 1 -חופית
 )אשפוז בית( 2-תמכמור

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

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

 (אשפוז בית) 1 -כפר חיים
 (מחוץ לעמק)  1  –שער חפרית יצחק ב

 )אשפוז בית( 2-עין החורש
 )אשפוז בית( 1-גבעת חיים איחוד

 (אשפוז בית) 6 -העוגן 
 (אחד  מחוץ ליישוב) 7 -יד חנה 
 (אחד מחוץ ליישוב) 10 -בת חפר

 (מחוץ לעמקאחד ) 2–גבעת חיים מאוחד 
 אשפוז בית() 2 -בית חרות

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

 )אשפוז בית( 2 -עולש
המידע *) 229 -מבודדים פעילים בעמק .2

 (.פקע"ר/מעודכן על ידי משרד הבריאות
 
מספר המאומתים מתייחס למאומתים *

 ם.פעילי

  

עיקר ההדבקות הן ניכר, שבריאות מדווח, כי ר מדו הדבקותהאופי  2
ופחות הדבקות בקהילה ובדגש  "בתוך המשפחה"

 וסדות חינוך.על מ

 שוטף לידיעה
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בית ספר "עילות פ 3
של החופש 

 "הגדול

 זה המסגרות פועלות כמתוכנן. בשלב  .1
הוראת  ןביחס אליה נומסגרות שניתאין  .2

 .בשל הקורונה סגירה
עוקבת אחר החלטות הממשלה המועצה  .3

באשר  -ככל שתתקבלנה -בלנהשתתק
בית ספר של החופש " ותפעיללהמשך 

 ."הגדול

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 וטףש

מאומתים פילוח  4
על פי ישובים 
 וקביעת נהלים

הלים לישובים על פי להגדיר נבטחון מציע, מכלול 
וישובים  "אדומים"ישובים )היקף תחלואה 

 .("ירוקים"

 שוטף ט"רמ

פעילות "נוהל  5
 "בלתי פורמלית

 יב'-לכיתות ה'

 חל –הבריאות ד נחיות משרהבהתאם ל .1
על קיום פעילויות לילדי כיתות איסור 

 יב' במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי-'ה
בעלי צרכים וך מיוחד וחינ :לא כולל)

 .(מיוחדים
-אף האמור, פעילויות קהילתיותעל  .2

אלו  פרטיות לשכבות גיל-מקומיות
 – הפועלות במסגרת הוראות התו הסגול

 להתקיים.יכולות 
אינה מנפיקה אישורים המועצה  .3

לפעילויות המבוצעות בישובים ועל ידי 
 הישובים עצמם.

הנוער פרסמה היום מידע לישובים  מח' .4
אודות ההגבלות וסוג הפעילויות 

 המותרות.

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

 

  שוטף

 קהל קבלת 6
 במשרדי המועצה

לצמצמם ראשי המכלולים מונחים,  .1
 בבניין המועצהקבלת קהל פרונטלית 

תוך פגיעה מינימאלית  –ככל הניתן 
 בשירות לציבור.

ככלל, יש להעדיף מתן שירות מרחוק, כל  .2
 עוד מסתייע הדבר.

 ראשי מכלולים .1
 ראשי מכלולים .2

 שוטף

למכלול ניות פ 7
 וכלוסייהא

פניות  מדווח, עלוסייה כלול אוכלמ .1
ת למכלול בנושא של סיוע חומרי המגיעו

 כולל מזון.
אוכלוסייה מעריך, כי קיימת מכלול  .2

שהיקף הפניות יעלה וזאת נוכח  ,סבירות
 המורכב. המצב

מענה כיום אין  – "גל הראשון"לבניגוד  .3
 .ולצרכים אל ו/או מטעם המדינה מקיף

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 שוטף

 -"תו סגול" 8
 לעסקים 

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

הנגשת המידע מכלול עסקים מדווח על  .2
באשר לזכויות העסקים במסגרת 

 .תוכנית הכלכליתה

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 

 שוטף 

עוקבת אחר הנחיות הממשלה האמורות המועצה  היםחופי  9
לת חופי רחצה יום לגבי הפעלהתקבל בהמשך ה

   ותפעל על פיהן.

 שוטף לידיעה

 מורן בן דרוררשמ/ה: 
 ראשי מכלוליםהעתקים: 

 חברי מליאה
 וועדים מקומיים
 מנהלי ישובים

 צח"י            
 אגודות שיתופיות


