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עלייה מדאיגה בתחלואה  

יישובים18-יישובים ל8-מ
בית  , מאיררמות , נוף איילון,פדיה

,  ם"יד רמב, יוסףכרמי , חשמונאי
,  פתחיה, שעלבים, נען, משמר דוד

,  כפר בן נון, ו"כפר ביל, חולדה, מצליח
נצר סרני, בית עוזיאל, כפר שמואל, עזריה

חולים63-ל20-מ
הימים האחרוניםבעשרת

החינוךילדים ומורה במערכת8
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תמונת מצב חולים במועצה

מספר חולים 
ביישוב

ישוב

11 פדיה
6 נוף איילון
6 רמות מאיר
6 דודמשמר 
5 בית חשמונאי
5 כרמי יוסף
4 נען
4 ם"רמביד 
3 ו"כפר ביל

מספר חולים 
ביישוב

ישוב

2 שעלבים
2 חולדה
2 מצליח
2 כפר בן נון
1 פתחיה
1 עזריה
1 כפר שמואל
1 בית עוזיאל
1 נצר סרני

63 כ חולים במועצה"סה

כל הנתונים מעודכנים בזמן אמת באתר המועצה
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בידוד יישוב גן  / בית ספר 
שתי הקפסולות  -1' תלמידי כיתה ה•
שתי הקפסולות  -4' תלמידי כיתה ה•

'צוות מחנכות כיתות ה•

כרמי יוסף איילוןשדות

כל ילדי פעוטון זית והצוות• נצר סרני פעוטון זית
׳קפסולה ב6כיתה ז׳•

נען–חוג מקהלה •
נען-חטיבה צעירה •

נען ן"איתתיכון

)משמר דוד ובית עוזיאלקפסולת (גלבוע, 2כיתה ג׳•
לפי הושבה,4אוטובוס מספר -הסעת משמר דוד •

חוג ריקוד קלאסי ומודרני, מתנ״ס יישובי•
משמר דוד-צהרון של חגית •

משמר דוד בית ספר עתידים

שבתאיקפסולת 2' כיתה ד•
)2,3,4,5תחנות (הסעה יישובית•

מצליח ספר גווניםבית

Bקפסולה 4' כיתה ד•
18:45חוג כדורגל פרטי בימי חמישי בשעה •

רמות מאיר בית ספר שחקים

שקדגן •
צהרון יישובי•

רמות מאיר גן רמות מאיר

4' כיתה א•
אז והיפ הופ בבית חשמונאי'חוג ג•

פדיה בית ספר עתידים

5' כיתה ו•
5' כיתה ב•

)אטובוס צהוב(פדיה הסעה•

פדיה בית ספר שדות איילון

אירועי קורונה במוסדות החינוך מתחילת השנה
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עקרונות ליציאה לבידוד בבתי הספר
):צהרון/ תנועת נוער/ חוג(בית ספר 

קפסולה

 דקות או מפגש משמעותי בחלל פתוח15-למפגש בחלל סגור מעבר–מעבר לקפסולה

:הסעה

אין בידוד–דקות 15-למתחת.

 כל האוטובוס–ללא הושבה קבועה , דקות15מעל

 משני הצדדים , ספסלים לפני ואחרי החולה והספסל שלו2–הושבה קבועה , דקות15מעל

)ילדים20(



הגיינה, ריחוק, מסיכה
חובה לעטות מסיכה בכל יציאה למרחב 

–לשמור על ריחוק פיזי ועל הגיינה , הציבורי
.כללים פשוטים שמקטינים את הסיכוי להדבק

נקפיד על בידוד
הוא אבל אם אנחנו חולים , בידוד זה לא נעים

להמשיך להדביקמאיתנומונע 

!עדכנו אותנו? חולה מאומת
יותר שאתם ככל שנעדכן את הקהילה מוקדם

.  ככה נוכל לקטוע את שרשרת ההדבקה, חולים
!אותנו מהר כדי שנשאר ירוקיםעדכנו

קטיעת שרשרת ההדבקה בגזר
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הגבלת תנועה בחגים

מקומות עבודה ללא קבלת קהל

פנאי ותיירות, תרבות, עסקים בתחום המסחרסגירת

 פתוחיםישארושירותים חיוניים

מסעדות ועסקים במשלוחים בלבד

מטר מהבית500-הגבלת תנועה ל

סגירת מערכת החינוך

 איש 20עד , איש בחלל סגור10עד –התקהלויות

בשטח פתוח
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 פרטי פתוחמגזר(הגעה וחזרה –עבודה(

תרופות ומוצרים חיוניים, הצטיידות במזון

קבלת טיפול רפואי

תרומת דם

הפגנה

טבילה במקווה נשים

בלוויההשתתפות

?מטר500-מה מותר מעבר ל
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שטח פתוח–מתווה תפילות לחגים 
)ראש השנה ויום כיפור בלבד(

20
איש

20
איש

20
איש

20
איש

20
איש

איש20קפסולות עד •
מטרים בין מתחם למתחם2•
סימון כל מתחם  •
גרים יחדכיסא ריק בין אנשים שלא•
קפסולות קבועות•
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כניסה 
'א

' בכניסה 
)

וכל 
כניסה 
נוספת

(

קפסולה 
1

איש25

קפסולה 
2

איש25
קפסולה 

125
ש

אי

קפסולה 
225

ש
אי

ר לאדם"מ4בתנאי שנשמר •

מטר בין מתחם למתחם2•

סימון כל מתחם במחיצות•

שלא גרים יחדשני כסאות ריקים בין אנשים•

שלט בכניסה עם תפוסה ושם ממונה הקורונה•

מבנה סגור–מתווה תפילות לחגים 

תודה לוועדים המקומיים על ההכנות
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מעבר לעבודת המועצה במצב חירום

.הסגרלתקופתחירוםמצבבתצורתפועלתהמועצה•

,במפגעיםטיפול,וניקיוןתברואה–לפעולממשיכיםהחיונייםהשירותים•

דוברות,פיקוח,ביטחוןשירותי,פסיכולוגישירות,חברתייםשירותים,מוקד

.והסברה

במועצהמוצבהעורףפיקודנציג•
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עבודת המועצה במצב חירום

מטה ותכנון
לית"מנכ, כרמל טל

רותם א+ עופר -י "בטחון וצח•
קרן-כוח אדם •

שרלי שוורץ-הסברה •
אילנית ביטון-מוקד •

תקציב
גזבר, דוד גמליאל

עסקים
סגן  , יהודה שנייויס

ראשת המועצה

תשתיות
,  עמית קפוזה

מהנדס

חינוך
, שלי קרן

מנהלת אגף חינוך

אוכלוסייה
, בת שבע פיק

מנהלת רווחה 



ממשיכים לתת שירות מרחוק
. בטלפון ובזום, בדואר אלקטרוני, שירותים מקוונים

רציפות שירות: המטרה
וצומצם כוח האדם , נאסרה עלינו קבלת קהל ופגישות

אך אנחנו נעשה הכל לתת שירות מרחוק, במועצה

אתר חדש למועצה ושיפור שירותים דיגיטלים
את מגוון השירותים  האתר השתדרג ויחד איתו הרחבנו

כולל שירותי תשלום ונתונים מהוועדה  , שניתנים באתר
לתכנון ובנייה

מעבר לעבודת המועצה במצב חירום
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היערכות אגף חינוך ללמידה מרחוק

מהגנים ועד לתיכוניםאגף חינוך נערך לימי הסגר
שמירה על קשר עם ילדי הגנים•

הכנת מערכות ללמידה מרחוק לבתי הספר•

הדרכת צוותי ההוראה לקראת הסגר•
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קונים קרוב לבית–מתנות לחג 

באתר המועצה–לכל הפרטים 

בואו לרכוש מתנות ממיטב תוצרת 
.  מועצה אזורית גזר

והטבות במגוון בתי עסק  מבצעים 
!  מקומיים
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קהילה למען קהילה–' ארגזר'

התקיים אירוע התרמה בכפר שמואל ובו 3.9.20ביום 
.נמכרו מטעמים מעשה ידי התושבים

סלי מזון למשפחות נזקקות  46מהכסף נתרמו 
.בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים, במועצה

יוזמה קהילתית של קהילת כפר שמואל לאיסוף  
.מוצרי מזון למשפחות נזקקות במועצה
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תעניקו את זה הלאה

שוברי מזון•
מחשבים לתלמידים ללמידה מרחוק•

סיוע כללי לנזקקים•

ח"ש60,000נאספו 

הקרן ממשיכה להעניק הלאה
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מופע חגיגי לפתיחת השנה

בצאת החג20/9/20ראשון
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מופע חגי תשרי למבוגרים| האומץ להתחיל מחדש 

19:45| 15.9| ז אלול "כ|שלישי 

הרצאות חגי תשרי בזום עם איתמר לפיד

סיפורו של ראש השנה, החג כיצירה שיתופית

20:15| 16.9| ף"תשז אלול "כ| רביעי 

18:45| 24.9| א "תשרי תשפ' ו| חמישי 

יסוד השמחה בחד הסוכות, "ושמחת בחגך"–סוכות 

1.10| א "ג תשרי תשפ"י| חמישי 

אירועי חגי תשרי בזום
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עידית שרעבי–שותפות זוגית בהורות 

20:30| 29.9| א"ז בתשרי תשפ"י|שלישי 

שירי צוק–מלא קוראים לתולעי ספרים , עידוד קריאה

20:00| 23.9| א"תשרי תשפ' ה| רביעי 

לקבלת קישור לאירוע יש להירשם באתר המועצה**

תרבות בזום
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מחלקת תברואה

.  תגבור ניקיון לקראת ערב החג•

.  שמירה על שגרה בימי הסגר•

.יפורסמו לציבור, שינויים קלים–מועדי פינוי •

.   ונגיע, לפנות למוקד–בכל בעיה •
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