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עלייה מדאיגה בחג בתחלואה
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הפכנו צהובים–גרף מגמת מדרג רמזור 
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מצב החולים במועצה

מספר חולים ביישוב ישוב

16 נען
12 ם"רמביד 
12 בית חשמונאי
11 נוף איילון
12 כרמי יוסף
10 שעלבים
9 ו"כפר ביל
8 דודמשמר 
7 עזריה
6 רמות מאיר

מספר חולים ביישוב ישוב

6 מצליח
6 כפר בן נון
5 פתחיה
4 פדיה
3 בית עוזיאל
2 חולדה
2 ישרש
2 נצר סרני
1 כפר שמואל
1 גני יוחנן
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מספר סוג
17 ילדים חולים
8 אנשי צוות חולים

860 ילדים ואנשי צוות מבודדים

13 גנים וצהרון שהושפעו
23 קפסולות בבתי ספר יסודיים
3 תיכוןמספר חולים ב
5 הסעות

אירועי קורונה במוסדות החינוך מתחילת השנה



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



הגבלות על הציבור
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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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ש

אי
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225

ש
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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



עבודת המועצה בסגר
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מעבר לעבודת המועצה במצב חירום

.)עובדים50%(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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אגף חינוך

ללמידה מרחוקבתי הספר וגני הילדים עברו •

שמירה על קשר  הדגש של אגף חינוך בימים אלו הוא •

ומענה רגשי וחברתי לתלמידים

!איתנודברו –של השירות הפסיכולוגי קו חם נפתח •
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שעת סיפור לתושבים הצעירים-בוקר  •
הרצאה או עדכון מהמועצה, פעילות–צהרים •
:הרצאה–ערב •

אוסף הלובר אבו דאבי•
איתי אנגל•
סיון רהב מאיר•
עידוד קריאה לילדים–הרצאה להורים •
מלחמת יום הכיפורים והשפעתה על •

היצירה הקיבוצית
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