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 67\20"הערכת מצב"  סיכום

  (התפשטות נגיף הקורונה)

 (1202 ינואר  11)

 נוכחים

 עמית בן צבי גלית שאול, 

, ליאת ברזילי, יאיר בטיטועומר סובול,  גורן לין,  יעריב יערי, גלוריה רוט,,חיזקי סיבק: מרחוקמשתתפים 
אלדד , מורן בן דרור, נחמה כהןאילנית סביניק, , אלעד וינברג ,גלית גרופר שגיא בן יואב, יהודה בן עזרא,

 בסקי, שמעון סגרון, שגיא בן יואב.ו, רונן פטרוקגוטלון

  רמ"ט/מנכ"ל  סיכום

 החלטות, חלוקת אחריות וזמני ביצוע 

זמן  באחריות החלטה נושא מס'
 ביצוע

תחלואה  ידיווח 1
 פיקוד העורף

 (:1.1.211)-)נתונים נכון ל דיווח עדכני

 :מאומתים בעמק  87 .1
 אשפוז בית() 2-אביחיל
 )אשפוז בית( 1-אחיטוב
 )אחד מחוץ לישוב( 6 -אלישיב

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

 )אשפוז בית( 2-בורגתה
 בית()אשפוז  1 -בחן

 )אשפוז בית( 1-בית בכפר
 )אשפוז בית( 3-בית חרות
 )אשפוז בית(1-בית ינאי

 )אשפוז בית( 1-ביתן אהרון
 (אשפוז בית) 1 -בית יצחק

 מחוץ לישוב( אחד) 17-בת חפר
 )אשפוז בית( 4-גבעת חיים איחוד

 )אשפוז בית( 1-גבעת שפירא
 (אשפוז בית) 7 – גן יאשיה

 )אשפוז בית( 1-המעפיל
 )אשפוז בית( 1-השרוןחבצלת 

 )אשפוז בית( 2-חופית
 )אשפוז בית( 2-חגלה

 )אשפוז בית(  1 -חניאל
 (שפוז ביתא) 1-חרב לאת

 )אשפוז בית(18-כפר הראה
 )אשפוז בית(1-כפר ויתקין

 )אשפוז בית( 1-כפר חיים
 )אשפוז בית(4-מכמורת
 )אשפוז בית( 2-מעברות

 (מחוץ לישוב) 1-משמר השרון
 )אשפוז בית( 2-עין החורש

מבין  בית חוליםמאושפזים ב .2
 1 –כיום  חולים/מאומתיםה

 0–מאושפזים במלונית  .3
ביממה  מאומתים חדשים .4

 8 -האחרונה

 שוטף לידיעה
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 במצטבר מאומתים/חוליםסה"כ  .5
– 830 

 3 –נפטרים סה"כ  .6
פעילים  חולים/מספר מאומתים .7

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

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

בעמק חפר מסך  אחוז המאומתים .8
 2.08% –הנבדקים 

מדווחים מספר מבודדים פעילים  .9
 451במשרד הבריאות: 

ביממה האחרונה  מספר בדיקות .10
390 

 728סה"כ מחלימים:  .11
 10,000בעמק לכל  יחס חולים .12

  (.77.4-)ממוצע ארצי 77.2אנשים: 
 כפר הרא"ה–אדומיםישובים  .13
 0 – כתומיםישובים  .14
וגן  חפרבת  -צהוביםישובים  .15

 יאשיה.
: 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 
המפורסמים ע"י פיקוד 

, 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(,

מתקבלות ההחלטות ביחס בלבד 
   ב וישוב.לכל ישו

 "אהכפר הר 2

 ישוב אדום

פיקוד העורף מדווח, כי כפר  .1
 דום".א"אה מוגדר כ"ישוב הר

פיקוד העורף, יחד עם תא בריאות  .2
וראשי מכלולים נוספים יצרו קשר 
עם ההנהגה המקומית לזיהוי 

 צרכים ומתן מענה.
ניידת כריזה מטעם פקע"ר הגיעה  .3

 לישוב וסייעה בהסברה.
לוגיסטיקה, בתיאום עם  מכלול .4

הוועד המקומי/צח"י, יסייעו 
ברה ומניעת ולות הסבפע

ב באמצעות שוהתקהלויות בי
 פקחי המועצה.

תת ם מונחים להמכלוליכלל  .5
עדיפות לפעולות להקטנת 

 התחלואה בישוב.

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

 לוגיסטיקה
ראשי  .5

 מכלולים
 

 ידימ
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דיווחי פיקוד  3
 העורף

באוכלוסייה הכללית  קצב הדבקה .1
 ממשיך להיות גבוה. 

 הציבור נקרא לשמור על ההנחיות. .2
פקע"ר יסייע לרשות בכלי הסברה  .3

 ככל שיידרש. –כולל ניידות כריזה 
יש להמשיך ולחדד ההנחיות  .4

להנהגות המקומיות ולציבור 
 הרחב.

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

 מידי

עלייה בנתוני  4
התחלואה בעמק 

 חפר

עליה חלה ע"פ דיווח תא בריאות,  .1
במספר המאומתים  משמעותית

 32נוספו  ןהאחרו בסופ"ש  בעמק.
  מאומתים.

העלייה מתבטאת הן במספר  .2
המאומתים והן באחוז 

 המאומתים.
מלמד על פיזור המאומתים  .3

 תחלואה רוחבית.

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 

 שוטף

כות הפרת שלה 5
הבידוד על היקף 

 התחלואה

תא בריאות מדווח, כי ע"פ ממצאי  .1
, חלק תהחקירות האפידמיולוגיו

לא מבוטל מההדבקות בעמק נגרם 
 מהפרת הנחיות הבידוד. 

בבריאות פגיעה בפוטנציאל מעבר ל .2
הציבור, מפרי הבידוד מסתכנים 

 ₪.  5,000בסך  בקנס
על הנחיות  הציבור נקרא להקפיד .3

 הבידוד.

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3
 

 מידי

מבצע החיסונים הארצי ממשיך.  .1 מבצע חיסונים  6
בריאות מסייע מול קופות  תא

 החולים במידת הנדרש.
סופ"ש תא בריאות מדווח, כי ב .2

וחצתה את  גדלההמתחסנים כמות 
מתחסנים בעמק  10,000-רף ה

 .חפר
נים בב חיסוהחל סהחל מאתמול,  .3

. ע"פ המידע בתא בריאות, שני
קופות החולים יפתחו מתחמי 
חיסון אזוריים ורחבים אליהם 

מתחסנים המתחסנים. יוזמנו 
 ח כללית"חברי קופ מעמק חפר

 יוזמנו לאצטדיון נתניה.
הצפי הוא, כי בימים הקרובים  .4

 . 50-60יקראו לחיסון גילאי 
למבוטחי )חיסון ראשון( חיסונים  .5

ות כללית ניתנים במרפאקופ"ח 
ו"לב  האזורית "קדם" )בארותיים(

. הפרדס" )גבעת חיים איחוד(
 –מבוטחי קופ"ח אחרות ל

במרפאות ניתנים החיסונים 
 ות. הקופה הסמוכ

הציבור מתבקש שלא להגיע  .6
. הגעה למרפאות לחיסון ללא זימון

מקשה על  -למרפאות בלא זימון
עבודות הצוותים הרפואיים 
ובעיקר גורמת להתקהלויות 

ת את ומיותרות המסכנ

 ידיעהל .1
 לידיעה .2
 לידיעה. .3
 לידיעה .4
 לידיעה .5
 לידיעה .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מידי
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האוכלוסייה המבוגרת / 
סיכון שהוזמנה אוכלוסייה ב

 להתחסן. 
לפרסומים הציבור נקרא להתייחס  .7

הקוראים לציבור להגיע לתחנות 
אם מקורם מקופות רק החיסון, 

החולים עצמן או מדוברות 
 המועצה.

 לידיעה .7
 

אוכלוסייה לסיוע  7
 עורף ללאמבוגרת 

משפחתי בתהליך 
 החיסונים

אוכלוסייה הונחה לאתר מכלול  .1
 אוכלוסייה הזכאית לחיסון

העדר  מטעמיאך  – ומעוניינת בכך
עורף בשל העדר ) ניידות אמצעי

אינה  ,(אחר גורםכל  משפחתי או
מכלול אוכלוסייה על מתחסנת. 

וועד )לשתף פעולה עם הישובים 
 באיתור (י ומתנדבים"מקומי, צח

 .האוכלוסייה
לטובת  ודמיעלוגיסטיקה מכלול  .2

ככל כלול אוכלוסייה לסייע מ
 ,הסעת התושביםבשיידרש 

 למרכזי החיסון.וע, הזקוקים לסי

מכלול  .1
 אוכלוסייה

מכלול  .2
 לוגיסטיקה

 מידי

פעילות המועצה  8
 בתקופת הסגר

יום ראשון, נוכחות מחל ה .1
פ "המועצה היא ע ןהעובדים בבניי

כאשר סך העובדים  ,קפסולות
פסולה ק .30%בבניין לא עולה על 

עובדת  -במועצה שאינה נוכחת
 ברובה מהבית.

אדם מצום דרסטי במצבת כוח הצ .2
השירותים  במועצה יפגע בהיקף

. המועצה תעשה כל בזמינותו
שניתן לצמצם הפגיעה. ציבור 
התושבים מתבקש לקבל בהבנה 

 את מגבלות הסגר. 
בבניין לא תותר קבלת קהל  .3

 .בימי הסגר באופן גורףהמועצה 

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 מידי

משטרה  מחסומי 9
 בצירי התנועה

 על מחסומים ,מדווח מכלול בטחון .1
בסמוך  בכביש החוף משטרתיים

 . למחלף בית ינאי
 לחץבעקבות המחסומים נגרם  .2

 יישובייםפנים  יםתנועתי על ציר
חופית, בית חרות וכפר ) סמוכים

 .(ויתקין
, נ"אתמהוצג למפקד נושא ה .3

 א.ל בנושפלט שהבטיח
עם משטרת  בטחון בתיאוםמכלול  .4

להמליץ ישראל והישובים ישקול 
 הכניסה לישובים סגירת שעריעל 

  במידת הצורך.

 לידיעה  .1
 לידיעה .2
 לידיעה .3

 

 מידי

היערכות מכלול  10
 חינוך לסגר

ני בהתאם להחלטת הממשלה ג .1
ללמידה  עברוהילדים ובתי הספר 

 ינוךהח מסגרות למעט מ"רחוק", 
 .מיוחדה

 מכלול חינוך מדווח על עבודה .2
 של היעדרות של בהרכב חסר ב

 .רבים מבודדים עובדים

 ידיעה ל .1
 לידיעה .2

 

 שוטף
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ילדי לשמרטפיות  11
עובדי החינוך 

 המיוחד

רבע חינוך פתח אמכלול  .1
לילדי עובדי החינוך  שמרטפיות

 במיוחד.
פועלות בהתאם השמרטפיות  .2

 להנחיות משרד החינוך והבריאות.

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 שוטף

חיסונים מבצע  12
 לעובדי חינוך

תא בריאות בשיתוף  חינוךמכלול  .1
בסוף שבוע ת החולים, החלו וקופו

 שעבר לחסן את עובדי החינוך.
החיסונים נעשה בשיתוף מבצע  .2

 ות החינוך השונים.מנהלי מוסד
חינוך מונחה לתת מענה מכלול  .3

לכלל מוסדות החינוך בעמק חפר 
בכל הקשור לחיסון צוותי 

 העובדים.

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 חינוךמכלול  .3

 

 

 מידי

פעילות מכלול  13
אוכלוסייה 

 )רווחה( 

מכלול אוכלוסייה מעדכן על יצירת  .1
חולים מאומתים קשר טלפוני עם 

התמודדות לרבות בדיקת שם ל
 צרכים ועזרה. 

מדווח על  אוכלוסייהמכלול ה .2
לקופ"ח חיסון  תרשימהעברת 

 לבעלי מוגבלויות מגיל מסוים.
מטעם   טאבלטים תקוחלנמשכת  .3

 .לבני הגיל השלישי הפיס מפעל

 לידיעה .1
 לידיעה .2
 לידיעה  .3

 

 שוטף

פעילות הסברה /  14
 אכיפה

דווח על ממכלול לוגיסטיקה  .1
ם נוכחות פקחים ביישובים ע

פיקוח " :הנושאים שילוטרכבים 
 ."קורונה

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

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

 ברתית בעיקרה.סהפעילות היא ה

 לידיעה .1
כלול מ .2

 לוגיסטיקה

 שוטף

או \אישור מעבר ו 15
 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

יסור תפילה א 16
 בתי הכנסת ב

בתי הכנסת בהתאם להנחיות  .1
 לתפילה.סגרו נ

מכלול לוגיסטיקה )פיקוח( מונחה  .2
  לוודא קיום האיסור.

 לידיעה .1
 מכלול לוגיסטיקה .2

 שוטף

בתנועת רידה י 17
 קהעסקים בפאר

עמק  התעשיות
 חפר 

א עסקים מדווח על ירידה ת .1
  .בפארק התעשיותבתנועה 

מתחם תא עסקים מדווח, כי  .2
לפעול קורונה ממשיך הבידוק 

 . סדרוכ

 ידיעהל .1
 לידיעה .2

 

 וטףש

המרכז  עילותפ 18
  הקהילתי

ת המרכז הקהילתי ובי עובדירוב  .1
 .ת"או לחלציגינס 

ממשיכה  –נוער וותיקים הפעילות  .2
 באופן מותאם לימי הסגר.

 לידיעה  .1
 לידיעה .2

 שוטף
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ם לפועליכניסה הותרה אתמול  .1 קלאות ח 19
מעבר בתחום החקלאות המגיעים 

 .לקו הירוק
ועלים להנחיות, על הפבהתאם  .2

לשהות בתחומי מדינת ישראל 
ולא  הקרוביםבמשך השבועיים 

 ציאתם חזרה.יתותר 

 לידיעה .1
 לידיעה .2

 

 שוטף

מכלול פעילות  20
 הנדסה 

מעבר מכלול הנדסה מעדכן על  .1
 לעבודה באמצעות קפסולות. 

 עבודות בוהן המצוקאף הסגר, על  .2
 משכותנ בחוף בית ינאי דרום

  .מןסיולקראת ועומדות  בהיתר

 לידיעה .1
 לידיעה  .2

 שוטף

מדווח על פרסום תא דוברות  .1 וברות ד 21
בערוצי  המידע הקשור לסגר

 המדיה של המועצה.
תא דוברות יפעל להנגשת כל מידע  .2

 רלוונטי לציבור.
 המדיה באתרית יומי טבלהפרסום  .3

 . המועצה של
תא דוברות מפרסם באתרי המדיה  .4

של המועצה גרף תחלואה יומי 
  בחתך יישובי.

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

 שוטף
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