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תוכנית המועצה להתמודדות עם משבר הקורונה

ספטמבר 2020

הקדמה
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בדומה לקורה במדינה כך גם היישוב מתמודד עם מגפת הקורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות ופיקוד
העורף ולצורך כך הוקם חמ"ל יישובי בראשות ראש המועצה ,אבי הררי.
בחודש אוגוסט  , 2020אושרה תוכנית הרמזור של ממונה הקורונה פרופסור רוני גמזו על ידי קבינט הקורונה.
מודל הרמזור אשר מטרתו להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה ,יוצר דיפרנציאציה על בסיס מצב התחלואה
בין הרשויות ומגביל פעילויות בהתאם לכך.
תוכנית זו מפרידה בין ארבעה מצבים אשר מבטאים את מצב התחלואה ביישוב וקובעים בהתאם למצב את
ההגבלות ותנאי הפעילויות ,ההתקהלויות ועוד.
מצבי התחלואה מתחלקים לפי הצבעים הבאים :ירוק (מעיד על רמת תחלואה נמוכה) ,צהוב ,כתום ואדום
(מעיד על רמת תחלואה גבוהה) ונקבעים על בסיס  3פרמטרים:
• אחוז החולים החדשים לעשרת אלפים תושבים בשבוע האחרון
• אחוז הבדיקות החיוביות מסך כלל הבדיקות בשבוע האחרון
• קצב גידול התחלואה בשבוע האחרון
לאורך כל משבר הקורונה פעלה המועצה לצמצום התחלואה ואף הצליחה לעשות זאת לאורך תקופה ארוכה
תוך מתן סיוע ופתרונות לתושבים ,מאמצי הסברה שבאו לידי ביטוי בהקמת נקודות חלוקת פליירים ומסכות
ופעולות אכיפה.
לאור גידול במצב התחלואה ולאחר ניתוח הנתונים וזיהוי כי מוקדי ההדבקה הם בקרב ילדים ובני נוער הנחתי
עוד בטרם החלטת הממשלה על סגירת כל פעילות החוגים במרכז הקהילתי וכן עצירת כל הפעילות בתנועות
הנוער והצהרונים .כפעילות מנע נוספת נסגרו לפעילות כל מגרשי הספורט ביישוב.
לצערי עקב עלייה בתחלואה יש צורך להפעיל תוכנית התמודדות לצמצום התחלואה ולפעול בהתאם למתווה
עבודה אשר יאפשר לנו להתמודד בצורה טובה יותר עם תוכנית הרמזור של ממונה הקורונה פרופ' רוני גמזו.
התוכנית כוללת שיתוף פעולה בין כל הגורמים המעורבים בטיפול במשבר ,בהם :משרד הבריאות ,משרד
החינוך ,משרד הרווחה ,פיקוד העורף ומשטרת ישראל.
בברכה,
אבי הררי
ראש מועצת אבן יהודה
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מידע על אבן יהודה
אבן יהודה הינו יישוב באזור השרון ,ממקום בין כביש  4לכביש  2ומונה כ 16,000-תושבים.
היישוב נוסד בשנת  , 1932בעל שטח כולל של כ 8,500 -דונם וברמה סוציו אקונומי ( 8מתוך .)10
תושבי היישוב נהנים מאיכות חיים גבוהה ,הם בעלי רמת מודעות גבוהה לנעשה ביישוב ובמדינה
ומרביתם עובדים מחוץ ליישוב .
חינוך ותרבות הפנאי:
ביישוב ישנם שלושה בתי ספר יסודיים (עד כיתה ח')
בית ספר תיכון הדסים ,בית הספר האמריקאי ,בית הספר הדמוקרטי ו 23-גני ילדים.
בנוסף קיימים  28גנים ציבוריים 8 ,מתחמי כושר ציבוריים 3 ,אולמות ספורט ,מגרשי ספורט פתוחים
ומרכז סביום.
ילדי היישוב נהנים מפעילויות פנאי רבות במסגרת חוגי המרכז הקהילתי ,ליגת כדורסל מקצועית
ותנועות הנוער (הצופים ,בני עקיבא והנוער העובד).
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הנחות יסוד
הורדת התחלואה ביישוב תיתן ביטחון בריאותי גבוה לתושבים ותקטין את
ההגבלות באופן משמעותי.
הנחת יסוד:
 .1הורדת אחוז התחלואה הינה קריטית
 .2חולה מאומת אינו מפר בידוד מהחשש להדביק
 .3שליטת הרשות בנתוני התחלואה מסייעת לתת מענה לחולים ולמבודדים
באופן פרטני
 .4הגברת האכיפה תקטין את כמות מפרי ההנחיות
 .5הסברה ושקיפות יגדילו את אמון הציבור במהלכי המועצה
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המטרה
הגדרת דרכי הפעולה להתמודדות המועצה עם
גידול במצב התחלואה ביישוב
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שיטת העבודה
השלבים ליישום השיטה
.1
.2
.3
.4
.5

הקמת צוותי עבודה ייעודיים
ניהול הדיווח והגדרת תהליך יום עבודה
ניהול נתונים ומידע באופן אחיד
הסברה
מערכות מידע תומכות
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הקמת צוותי עבודה ייעודיים – צוות 1
צוות  – 1אכיפה ופיקוח – קב"ט המועצה שמשון זכריה
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ווידוא מילוי הנחיות בידוד
פיקוח ואכיפת הנחיות משרד הבריאות
סיור רכוב  24/7ברחובות היישוב
איתור מוקדי התקהלויות ופיזור עצמאי או בעזרת המשטרה
הסברה לבעלי עסקים ומתחמי מסחר
כריזה ברמקולים
מיפוי התקהלויות צפויות
מוקד -קבלת פניות מתושבים והפנייתם לגורמים הרלוונטיים
מוקד – העברת מידע והסברה לתושבים

שיטת העבודה
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הקמת צוותי עבודה ייעודיים – צוות 2
צוות  – 2צוות אוכלוסייה חינוך +רווחה (שפ"ח) – מנהלת מחלקת רווחה חגית
זהבי ,מנהל אגף החינוך ד"ר שי פרוכטמן

•
•
•
•
•
•

יצירת קשר עם מאומתים חדשים – באחריות מנהלת מחלקת רווחה
תחקור אפידימיולוגי – בסיוע עובדי המועצה שהוכשרו ואושרו ע"י משרד
הבריאות – באחריות ד"ר שי פרוכטמן ,מנהל אגף החינוך
מיפוי סיוע נדרש – חומרי /נפשי ומתן מענה
שיחות לעידוד בדיקות לנדבקים פוטנציאלים  -לעודד בדיקות למעגל 2,3
ווידוא מילוי הנחיות בידוד במידת הצורך
יצירת קשר עם התושבים אשר העלו רצון לצאת למלונית תוך תיאום עם
היקל"ר וניהול התהליך מתחילתו ועד חזרתו של התושב לשיגרה

שיטת העבודה
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הקמת צוותי עבודה ייעודיים – צוות 3
צוות  – 3צוות מתנדבים חלוקת מזון ותרופות – סגן ראש
המועצה דרור ריבובסקי

• אחריות על חלוקת סלי מזון ,תרופות וקניות בהתאם
לשמות וכתובות שיגיעו ממחלקת הרווחה ובהתאם
להנחיית מנהלת מחלקת רווחה.
• ניהול צוות המתנדבים בהתאם לתחומי הפעילות (סלי מזון,
תרופות ,קניות ושונות)

שיטת העבודה
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הקמת צוותי עבודה ייעודיים – צוות 4
צוות  - 4צוות חינוך – ד"ר שי פרוכטמן
•
•
•
•
•

איסוף מידע על מבודדים ממוסדות החינוך ומפעילויות
המרכז הקהילתי
מתן מענה שוטף לסוגיות בנושאי חינוך ,פורמלי ,בלתי
פורמלי וחינוך מיוחד
שימת דגש על צוותי חינוך ותלמידים אשר נמצאו מאומתים
ועל אלה שנכנסו לבידוד
ניהול שמרטפיות לעובדים חיוניים
הפעלת בני נוער לחלוקת פליירים והסברה

שיטת העבודה
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הקמת צוותי עבודה ייעודיים – צוות 5
צוות  – 5נתונים ובקרה – סגן ראש המועצה דרור ריבובסקי ומפקד
היקל"ר רס"ן (מיל ).זוהר בארי

•
•
•
•
•
•

בקרות על התקדמות משימות ותיאום בין כל הגורמים המעורבים
הכנת חומרים לישיבות הערכות מצב
ריכוז כלל החומרים והצרכים העולים מהשטח
אחראיות כוללת על מאגר המידע ,הזנת נתונים
ריכוז נתונים ודיווח לגורמים הרלוונטיים
פיקוח ובקרה אחר פעולות הפיקוח והאכיפה

שיטת העבודה
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הקמת צוותי עבודה ייעודיים – צוות 6
צוות  – 6הסברה – עוזר ראש המועצה אילן שבת ומפקד
היקל"ר רס"ן (מיל ).זוהר בארי
• הכנה והפצת חומרי הסברה
• אחריות על תקשור המסרים שעולים מישיבות הסטטוס
לתושבים
• פעילות דוברות פנים וחוץ

שיטת העבודה
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ניהול הדיווח והגדרת תהליך יום עבודה
עד השעה  10:00בכל יום – באחריות הצוותים הממונים
• קבלת רשימת מאומתים חדשים ממשרד הבריאות
• זיהוי ראשוני של מטופלי רווחה מהרשימות
• טלפונים לכלל המאומתים החדשים ומתן הנחיות בידוד
• זיהוי ראשוני של צרכי רווחה ומלוניות

•העברת נתונים לראש המועצה
• איסוף מידע על מבודדים ממוסדות החינוך ומהמרכז הקהילתי ועידכון טבלת
המבודדים

•תחקור אפידמיולוג למאומתים חדשים
• ליווי רגשי וחומרי במידת הצורך
ישיבת סטטוס בכל יום בשעה  10:00בלשכת ראש המועצה
הגדרת פעילות יום והתאמות בהתאם לצורך יהיו על בסיס
ההחלטות בישיבת הסטטוס

שיטת העבודה
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בעלי תפקידים
תפקיד

שם מלא

מנהל החמ"ל

אבי הררי

רכז קורונה יישובי

דרור ריבובסקי

מפקד יקל"ר

רס"ן (מיל ).זוהר בארי

נציג משרד הבריאות – רופא יישובי

ד"ר אלכס שובין

שוטר קהילתי ,הפעלת שוטרים ומתנדבים

אבי שמואל

מנהלת צוות אוכלוסייה

חגית זהבי

מנהל צוות ביטחון ואכיפה

שמשון זכריה

מנהל צוות חינוך

ד"ר שי פרוכטמן

צוות נתונים ובקרת מידע

דרור ריבובסקי  ,רס"ן (מיל ).זוהר בארי

מנהל צוות מתנדבים

דרור ריבובסקי

הסברה ושקיפות המידע

אילן שבת  ,רס"ן (מיל ).זוהר בארי

שיטת העבודה
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הסברה
המטרה המרכזית היא לשמור על קשר רציף עם התושבים ולעבוד בשקיפות
מלאה הן על מנת לזהות צרכים פיזיים ונפשיים של התושב והן על מנת להגביר
את המודעות דרך הצגת עובדות.

הכלים:
•
•

•
•
•

אתר המועצה -דף מידע המתעדכן מדי יום בנתוני התחלואה ובמסרים
פייסבוק – עידכון בדף המועצה ובדף תושבי אבן יהודה לגבי נתוני
התחלואה ,מוקד התפרצות ופעולות מנע
שילוט אלקטרוני – העברת מסרים קצרים
אפליקציית המועצה
חומרי הסברה – במידת הצורך יגוייסו מתנדבים ו/או חיילי פיקוד העורף
לסיור ביישוב וביצוע הסברה פרונטלית

שיטת העבודה
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מערכת מידע תומכת
• לוודא את זמינות ועדכניות המידע במערכת פיקוד העורף
• הקמת מערכת למיפוי חולים ברמת רחובות

שיטת העבודה
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בהצלחה!
יחד ננצח את הקורונה
אבי הררי
ראש המועצה

