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1רובד 

"מציאות קורונה"

2

ניהול ותפעול הרשות

מענה למגפת הקורונה

שגרת חיים בכפר

2רובד 



מתמודדת עם מגפת הקורונה ופועלת בהתאם  , המועצה יחד עם התושבים בכפר, 2020מאז חודש מרץ 

.להנחיות משרד הבריאות ופיקוד העורף לעצירת התפשטות נגיף הקורונה בכפר

המועצה פעלה לצמצום התחלואה ואף הצליחה לעשות באמצעות קיום הערכות  , לאורך משבר הקורונה עד כה

.  הסברה ומידע לציבור ואכיפה הסברתית, מצב מדויקות וקבלת החלטות בהתאם

המועצה נדרשת להיערך למניעת התפשטות נגיף הקורונה לאורך  , לאור העובדה כי מגפת הקורונה עדיין קיימת

.זמן בלתי ידוע תוך שמירה על רציפות שגרת החיים בכפר

אשר ירכז את סך כל הפעילות במטרה לצמצם ככל הניתן  ( מרכז שליטה)ט "החלטתי על הקמת משל, לפיכך 

.את רמת התחלואה בכפר ויאפשר לבעלי התפקידים במועצה רציפות תפקודית לאורך זמן 

.  חלוקת התפקידים ונוהלי העבודה, ט"להלן פירוט מבנה המשל

ט קורונה"משל
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ט"מבנה המשל
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ראש המועצה

צוות אכיפה  

ופיקוח

צוות אוכלוסייה  

ורווחה
צוות חינוךצוות מתנדבים

הסברה

ט"קב

נתונים ובקרה



!הורדת התחלואה ביישוב תיתן ביטחון בריאותי גבוה לתושבים ותקטין את ההגבלות באופן משמעותי 

:הנחות היסוד

.הורדת אחוז התחלואה הינה קריטית. 1

(.הדבקה נוספת! )חולה מאומת אינו מפר בידוד. 2

.שליטת הרשות בנתוני התחלואה מסייעת לתת מענה לחולים ולמבודדים באופן פרטני. 3

.הגברת האכיפה תקטין את כמות מפרי ההנחיות. 4

.הסברה ושקיפות יגדילו את אמון הציבור במהלכי המועצה. 5

הנחות יסוד  
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הגדרת דרכי הפעולה לצמצום התפשטות נגיף הקורונה בכפר

המטרה
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:הורדת התחלואה תתבצע בעזרת פעולות בחמישה ערוצים מקבילים

אבחון מהיר של מצבו הבריאותי של התושב יסייע לנקוט בפעילויות להאטת  )הגברת מודעות לבדיקות . 1

(.קצב ההדבקה וקטיעת שרשראות הדבקה

.מיפוי תושבים אשר קיים סיכוי כי נפגשו עם מאומת. 2

.פיקוח ואכיפה של הנחיות משרד הבריאות. 3

.הערכות מצב תכופות בהתאם לצבע הרמזור היישובי. 4

.הסברה ושקיפות המידע. 5

שיטת העבודה
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:העבודה תתבצע על בסיס שישה צעדים מרכזיים

.הקמת צוותי עבודה ייעודיים. 1

.נוהל הדיווח והגדרת תהליך יום עבודה. 2

.ניהול נתונים ומידע אחיד. 3

.הסברה. 4

.מערכות מידע תומכות. 5

.תהליך קבלת החלטות. 6

פירוט השיטה
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.  ט המועצה"קב, צוות נתונים ובקרה בראשות דור בן דוד•

:באחריות צוות נתונים ובקרה•

.בקרות על התקדמות משימות ותיאום בין כל הגורמים המעורבים•

.הכנת חומרים לישיבות הערכות מצב•

.ריכוז כלל החומרים והצרכים העולים מהשטח•

.הזנת נתונים, אחריות כוללת על מאגר המידע•

.ריכוז נתונים ודיווח לגורמים הרלוונטיים•

.פיקוח ובקרה אחר פעולות הפיקוח והאכיפה•

צוות נתונים ובקרה–צוותי עבודה ייעודיים 
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.מנהלת מחלקת הרווחה, צוות אוכלוסייה ורווחה  בראשות איילה ברטור•

:באחריות צוות אוכלוסייה ורווחה•

.יצירת קשר ראשוני עם מאומתים חדשים•

י משרד הבריאות"בסיוע עובדי המועצה שהוכשרו ואושרו ע: תחקור אפידמיולוגי•

.מנהלת מחלקת החינוך, באחריות אדוה חלפון

.מתן מענה ושמירה על קשר, נפשי/ חומרי, מיפוי סיוע נדרש•

(.2,3בדיקות למעגל )שיחות לעידוד בדיקות לנדבקים פוטנציאלים •

.ווידוא מילוי הנחיות בידוד במידת הצורך•

צוות אוכלוסייה ורווחה-צוותי עבודה ייעודיים 
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.מנהלת מחלקת חינוך, צוות חינוך בראשות אדוה חלפון•

:באחריות צוות החינוך•

.איסוף מידע על מבודדים ממוסדות החינוך ומפעילויות המרכז הקהילתי•

.בלתי פורמלי וחינוך מיוחד, פורמלי, מתן מענה שוטף לסוגיות בנושאי חינוך•

.שימת דגש על צוותי חינוך ותלמידים אשר נמצאו מאומתים ועל אלו אשר נמצאים בבידוד•

(.במידת הצורך)ניהול שמרטפיות לעובדים חיוניים •

.הפעלת בני נוער לחלוקת פליירים והסברה•

צוות חינוך–צוותי עבודה ייעודיים 
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.מנהלת מחלקת רישוי, ישראלי-צוות אכיפה ופיקוח בראשות ליאור גולן •

:באחריות צוות אכיפה ופיקוח•

.ווידוא מילוי הנחיות בידוד•

.פיקוח ואכיפת הנחיות משרד הבריאות•

.הסברה לבעלי עסקים ומתחמי מסחר•

.איתור מוקדי התקהלויות ופיזור עצמאי או בעזרת המשטרה•

.מיפוי התקהלויות צפויות•

צוות אכיפה ופיקוח-צוותי עבודה ייעודיים 
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.סימון-צוות מתנדבים בראשות מיכל מעיין •

:באחריות צוות המתנדבים•

תרופות וקניות בהתאם לשמות וכתובות שיגיעו ממחלקת הרווחה ובהתאם, חלוקת סלי מזון•

.להנחיית מנהלת מחלקת רווחה

(.קניות ושונות, תרופות, סלי מזון)ניהול צוות המתנדבים בהתאם לתחומי הפעילות •

(חלוקת מזון ותרופות)צוות מתנדבים -צוותי עבודה ייעודיים 
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!10:00מטלות לביצוע על ידי ראשי הצוותים הכל יום עד השעה •

.קבלת רשימת מאומתים חדשים ממשרד הבריאות•

.דיווח זיהוי ראשוני של מטופלי רווחה מהרשימות•

.דיווח על יצירת קשר עם המאומתים החדשים ומתן הנחיות בידוד•

.דיווח צורכי רווחה•

.דיווח על מבודדים ממוסדות החינוך ומהמרכז הקהילתי ועדכון טבלת המבודדים•

.תוצאות תחקור אפידמיולוגי למאומתים חדשים•

.דיווח בנושא אכיפה•

נוהל הדיווח והגדרת תהליך יום עבודה
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:המטרות להשגה בהסברה בעת טיפול בשגרת חירום•

.שמירה על תחושת אמינות אצל התושבים•

.שקיפות ושיתוף תוך שמירה על צנעת הפרט•

.  יצירת מחויבות אישית וקהילתית•

:ההסברה צריכה להיעשות למספר מעגלים•

.עובדי המועצה•

.תושבים•

.ישובים גובלים•

.רשויות•

:כלים לצורך ההסברה•

(.ל"דוא)אגרת לתושב •

(.דף מידע המתעדכן מדי יום בנתוני התחלואה ובמסרים)אתר המועצה •

.עמוד הבית בפייסבוק•

(.העברת מסרים קצרים)SMSהודעות •

.ר לצורך חלוקה וביצוע הסברה פרונטלית"או פקע/במידת הצורך יגויסו מתנדבים ו, חומרי הסברה•

הסברה ורתימת התושבים
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ט"תרשים זרימה עבודת משל
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קבלת דיווח על  

חולה מאומת

תחקור אפידמיולוגיהודעה לחולהגוף תומך

ט"משל

הסברה/ החלטות



צוות תכנון–תהליך קבלת החלטות 
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תמונת מצב

הנחיות וחוקים

לקחים קודמים

הערכת מצב
החלטות 

לביצוע
מצב תחלואה



אישר קבינט הקורונה את תוכנית הרמזור אשר מטרתה לסייע בהתמודדות עם , 2020בחודש אוגוסט •

על ידי יצירת כלי מדידה  דיפרנציאלי על בסיס מצב התחלואה בכל יישוב ובהתאם  , התפשטות נגיף הקורונה

.  הקלות למתווה הרלוונטי ליישוב/ קביעת הגבלות 

:תוכנית הרמזור מגדירה ארבעה מצבי תחלואה ביישוב לפי הצבעים•

רמת תחלואה נמוכהירוק                     •

צהוב•

כתום•

רמת תחלואה גבוהה  אדום                    •

:פרמטרים3רמת התחלואה ביישוב נקבעת על ידי שקלול של •

.אחוז החולים החדשים לעשרת אלפים תושבים בשבוע האחרון•

.אחוז הבדיקות החיוביות מסך כלל הבדיקות בשבוע האחרון•

.קצב גידול התחלואה בשבוע האחרון•

תכנית הרמזור
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!בריאות איתנה 
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