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מארסיאנויהונתן –ממונה קורונה רשותי 



קבלת  , גיבוש תמונת מצב, ט יהיה מוקד לריכז מידע"המשל
וניהול תוכנית פעולה מתמשכת למיגור נגיף הקורונה  , החלטות

.בזכרון יעקב

שיטה  
ניהול מערך עבודה אינטגרטיבי מתמשך בחלוקה למוקדי מאמץ  

בסיוע בעלי תפקידים מתוך הרשות הפועלים בשיתוף פעולה עם  
מתנדבים וגורמים מקצועיים רישמים על מנת לבצע למשימות  

.  מוגדרות

מטרה
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הבריאות

פיקוד העורף
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רווחה

ל "הפעלת חמ
מתנדבים

שיחות טלפון 
למאומתים

הפעלת מיזם 
ארוחות על גלגלים

נציג משטרת ישראל

אכיפה במרחב  
הציבורי

עדכון פעילות שבועי  
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ר"יקלמפקד 

קשר עם פיקוד 
העורף

ט"קב

הפעלת סיירת 
ביטחון

הפעלת מוקד רשותי

מזכיר מועצה 

ממונה קורונה רשותי

ריכוז מידע וגיבוש תמונת  
בקיאות , מצב יישובית

.בקרות, בנהלים

סגן ראש מועצה 

בעלי  
תפקידים

משימות

צוות מוביל

ט קורונה  "מבנה ארגוני משל



( 23/10/2020)דוגמא -יומית מצב בסיס מידע לניתוח תמונת 



15.10.2020דוגמא מיום –סטאטוס פרסום לתושבים 



מודיעין-מאמץ מוקדי 

מודיעין1.

.בניית מסד נתונים שיוביל ליצירת תמונת מצב מעודכנת בכל רגע נתון
הישוב ועידוד  תיאום מתחמי בדיקות בישוב לצורך זיהוי מצבו האמיתי של •

.תושבים להיבדק 
.ט"למשלוהגיעו מהשטח מהקהילה בדיקת מידע שמגיע •
.ניתוח מידע ככל האפשר מבדיקות אפידמיולוגיות•
.העורף ומשרד הבריאותהמידע של פיקוד מעקב אחר מערכות •
.קשר טלפוני קבוע עם חולים מאומתים•

במצבי משבר ערכו של מידע אמין וזמין לא יסולא בפז ובמקרים רבים הוא עשוי  
כמה  , האם ישנם מוקדי הדבקה, מי החולים-נתונים נדרשים . להציל חיי אדם

.'כמה אזרחים ותיקים וחולים כרוניים וכו, כמה פונו מהישוב, אושפזו



הסברה. 2

.יומי לציבורעדכון מצב נתונים •
.יוזמות הסברתיות•
בבית או לחילופין שלא נדע הנחיות  חתונה ארועלדוגמא ניהול )מענה לשאלות ציבור •

.(לאבלים 
,  חרדיתקהילה , בעלי עסקים, אזרחים ותיקים, בית אל-התייחסות למאפיינים ייחודים •

.מקומות עבודה
.פלאיירים ושלטי חוצות, דף פייסבוק, וואצפים, שימוש באתר•
.חיילים במוקדי התקהלות-הסברה של פיקוד העורף •
.םעידכוניאומידעכריזה להעברתעם מערכת רכבים •
.קשר עם מועצה דתית וגבאי בתי כנסת•
ומידעפליאיריםפרסום•
(ופטרשיהפנינה )תרגום מידע לדוברי אנגלית וצרפתית •
( ראה דוגמא –תושבים השתתפו 100כ)בזוםתושביםמפגשקיום•

הסברה-מאמץ מוקדי 



ט "פגישת תושבים עם נציגי משל
קורונה –מועצה 

2020אוקטובר   



אכיפה ומבצעים מיוחדים–מאמץ מוקדי 

משטרה-שיתוף פעולה מחלקת פיקוח מועצה-אכיפה. 3
וכובמרכזים מסחרים , במוקדי התקהלות, סיורים בשטח•
הכללליםהתראות לציבור על דרישה להקפדה על •
(משטרה)ביקורי בתים •
דוחות מחלקת פיקוח ומשטרת ישראל•
םסגוריבמתחמיםשימושמניעתעלבקרה•
.יצירת מאגר מקומות המועדים להתקהלות וניהול בקרה מותאם למקומות אלו•

מטה מועצה/מקרים המחייבים מעורבות וטיפול אישי תוך התערבות ראש המועצה-ייחודית מבצעים ופעילות . 4
.משפחה שיש לה צרכים מיוחדים•
.אדם הנדרש לבידוד ולא ניתן להשיג אותו•
.בעיות משמעת ייחודיות שכוח אינו המענה להן•
.טקס דתי שיש למצוא דרך לקיימו בדרך הולמת•
'ברית וכו, לוויה, ביקור והסברה באירועים כמו שבעה•
.ר"תיאום עמדות בדיקה מול קופות החולים ופקע•



קהילה-מאמץ מוקדי 
ס  "ובסיוע מתנבהובלת מחלקת הרווחה  ל המתנדבים הפועל "חמוהפעלת  –ומענה לקהילה התנדבות 

זמארין  
ישנם תושבים שביקשו שלא יצרו עמם  )על פי פרוקטול מוגדר  ( מחלקת רווחה)טלפוני עם מאומתים קשר 
(קשר

האם שאר בני  , מי בבית,צורך במלונית , בדיקת יכולת להיות בבידוד: פיזיים המאפשרים מניעת הדבקה תנאים •

המשפחה נמצאים בבידוד

:צרכים בסיסיים ורגשיים •

הצטרפות  , סיוע רגשי,  פעילות לילדים שעות פנאי , תרופות, מזון: מה הצרכים ביצירת עדיפות , מי דואג למשפחה•

השיחהלצרכים שעולים אחרי -( 106ומוקד 46297181ם)לקבוצה און ליין של מירב שטרן העברת טלפון של החמל 

(עליה בפניות הנובעות ממצב הקורנה)משבריים/אישים/צרכים משפחתיםאיתור•
האזרחים הוותיקיםקשר טלפוני רציף עם כלל קהילת •
שנדרשככלמזוןמנותחלוקת•
ותיקיםלאזרחיםמשחקערכותחלוקת•
מתנדבים והפעלתםריכוז•
"יזום פעילות פנאי כגון•

פנאי  .6
הוריםהרצאות •
גיוס נוער להתנדבות  / פעילות לנוער ולגמלאים •
סדנאות פנאי•
ערכות שי  •



לפעילות פנאידוגמא–קהילה –מוקדי מאמץ 





חינוך –מאמץ מוקדי 

לפתיחת גניםהיערכות •
היערכות לבתי ספר לפי המודל שיקבע•
.י ממונה קורונה מועצה"הכשרת ממוני קורונה במוסדות החינוך ע•
לנוער וצעירים למצב  צוות יישובי לגיבוש מענה להשלכות חברתיות •

הקורנה
חינוכייםלצוותיםהשלמויות מקצועיות•
הלמידה מרחוק  מערךשיפור•



תחקורים אפידמיולוגיים

.יעקב עברו הכשרה ייעודית של משרד הבריאות ופיקוד העורףבזכרוןמתחקרי המגעים •

המתחקרים פועלים מדי יום ומטפלים בתושבי זכרון יעקב בלבד תוך התחייבות לשמירה •

.  על חסיון רפואי

המתחקרים מחוברים למערכת ייעודית של משרד הבריאות ובה מופיעה רשימת האנשים  •

.  שהיו במגע עם חולים מאומתים

המתחקרים יוצרים קשר עם האנשים המופיעים ברשימה לצורך תחקור שתכליתו הקטנת •

.  פרק הזמן מרגע החשיפה לחולה מאומת ועד קבלת הנחיות מתאימות

החוקרים האפידמיולוגים מוסמכים לבצע חקירות מאומתים ומגעים ובכך מקצרים את  •

שרשרת ההדבקה



:מטרות התחקור האיפדימיולוגי

לקביעה זו . בהתאם לנהלי משרד הבריאות)קביעה האם אדם נדרש להיות בבידוד 1.

(.יש תוקף משפטי

במערכות המשטרה ומשרד  " בידוד"קביעת תאריך הבידוד והזנת סטטוס 2.

.הבריאות

.הבהרת הנחיות הבידוד3.

עבודה עם  , תשאול לצורך הפניה לבדיקת קורונה על פי פרמטרים כמו רקע רפואי4.

.'קהל וכו

,  מזון)בירור האם ניתן לקיים את הנחיות הבידוד והאם יש צורך בסיוע המועצה 5.

(.ניוד תרופות

.הבהרת ההשלכות הפליליות של אי יישום ההנחיות6.

תחקורים אפידמיולוגיים



חיל  בתוכנית בני השתתלבות



ט  "מעגלי תקשורת משל

על מנת לקדם מאמצי פעולה ממונה הקורנה היישובי מנהל מערך תקשורת  

מקוצרת ייעודית לנושאים ממוקדים  

אכיפה ופיקוח  צוות •

צוות דוברות חינוך  •

צוות דוברות כללי  •

צוות רווחה ומקרים מיוחדים  •

צוות מתחקרים אפידמיולוגיים•

ל המתנדבים"צוות חמ•

משרד הבריאות-ר"פקע-ר"יקל-מועצה•



שעון לחימה רשותי שבועי

והדגבאיום / שעה 

שעהתאריך  

08:00-08:30בוקר 

10:00עד 

13:00-13:10צהריים

17:00-17:10סוף יום 

–תכנון שבועי מתמשך 

בהתאם לצורך

ף  שות–פיקוד העורף 

מלווה  

צוות מובילמטה מורחב

וחלוקה לחקירות מגעים מאומתים–קבלת תשאולים 

אתרים , מצב תשאולים והכנסות לבידוד פילות מוקדים ורחובות –חיתוך מצב צהריים 
האם נדבקו בישוב או מחוצה לו / הדבקה בולטים  

בעקבות בעיות שעולות  –תיאום הסברה ואכיפה מול פיקוח עירוני והמשטרה 
.  ביקורות בשטח/ דיווחי תושבים/ בתשאולים

לנתונים  סלייד–משימות להמשך –הפצת דוח + סיכום יומי צוות מוביל  

א"קה+ר"יקלא"קהר"יקל

ט "ראה שקף תכנון משימות שבועיות משל–תכנון שבועי מתמשך 



בריאות  –מוקד מאמץ 

ממשק שוטף מול קופות החולים במושב העל מנת לנתח תמונת מצב  

וכוריכוז מאמץ , מגמות, תחלואה 

בצוות משתתפים נציגים מכלל קופות החולים  



משימות יומיות
:ממונה רשותי1.

משימות  , מצב פינויים , עימם קשרחולים שטרם נוצר, חולים מהיממה האחרונה , מבודדים , חולים -תמונת מצב בוקר •

.יומיות

.על מנת לשפר את נושא האכיפהקשר יומי עם משטרת ישראל•

.על מנת לראות ולחוש את הלכי הרוח בציבורסיור יומי ברשות•

.דיעההפעלת התלמידים כמובילי / ברשות לשם בחינת המצב בבית ספר קשר יומי עם אחראי חינוך•

(.בדגש על משפחות עם חולים מאומתים)שבאו במגע עם חולים מאומתים -הרחבת מעגל המבודדים-אחראי מתשאלים 2.

.'וכוהכנסות לבידוד , אישור פינויים ,להגדלת הבדיקות( א דרייב אין"מד)קשר יומי עם קופות החולים-אחראי בריאות 3.

:מוקד/ אחראי הסברה 4.

שליחת מתנדבים  , חלוקת חומרים פיזית , והסברה ממוקדת למקומות אלה בעזרת מסרונים ניתוח מוקדי התפרצות ברשות•

.אנשי הרשות, 

(.'מתנדבים וכו, פליירים, סמס, בני חייל )הסברה באמצעים הקיימים ברמה יומית תוכניתתפעול הסברהתוכנית•

.קשר עם מעגלי המאומתים והמבודדים בחינת צרכים לבידוד איכותי ולהשארה בבית-אחראית רווחה 5.



פקחח פעילות יומי של "דוגמא לדו



דוגמא   –תכנון משימות שבועיות 

קבוצת תכנון מתנדבים

ניתוח צרכים רשותי להפעלת  
מתנדבים

קבוצת תכנון הסברה

הסברה שבועית לפי  תוכניתכתיבת 
ימים  

בהתאם לניתוח התחלואה

,  סרטונים ראש רשות, סמס)
('רכב כריזה וכו, פליירים

ניתוח תשאולים  

מבודדים/ חולים 

רווחה  / ובחינת הצרכים להסברה 

אכיפה והתערבות  תוכניתיצירת 
המשטרה במקומות הנדרשים על  
פי ניתוח הבעיות שעולות מהשטח

ניתוח אירועים פעילות חריגה 
ברשות  

,  אירועים משפחתיים, חתונות)
ובניית מענה  ( וכותפילות , חגים

לאירועים אלו

קבוצת תכנון רווחה

מתן מענה לבידוד איכותי  
מבודדים  / למשפחות חולים 

בשיתוף עם אחראי בריאות



קביעת מדדים ברשות  
לקטיעת שרשרת ההדבקה

.הקמת צוות קורונה מתפקד קבוע•

.כמות תשאולים וחקירות•

.הורדת התחלואה–פינוי למלוניות / מאומתים / בידודיםכמות •

.פעילות הסברה ברמת הרשות•

.משטרה+ אכיפה בשיתוף פיקוח •


