
מועצה אזורית גזר 
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25.11מצב חולים במועצה 
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יישובים



גרף במגמת עלייה

חולים במועצה17
2.7-ציון רמזור 

הכפלת מספר החולים בשבוע
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מספר חולים



מספר חוליםיישוב

5בית חשמונאי

3עזריה

2כרמי יוסף

1ם"יד רמב

1ו"כפר ביל

1מצליח

1משמר דוד

1נוף איילון

1פדיה

1שעלבים

מצב החולים לפי יישובים



מבודדת  קפסולהצוותאיש/תלמידבית ספר

1קפסולה –3'דצוותעתידים

1קפסולה –3'בתלמידשדות איילון

-תלמידההרצוג

-תלמידהרצוג

תלמידים וצוותי הוראה  



,  תלמידים מיישובים כתומים או אדומים
.יוכלו להגיע למערכת החינוךלא 



'  ו-'אתמול כיתות ה
חזרו לספסל  

הלימודים
הגעה92%

ימים בשבוע  5
ביוםשעות 5

(ימים3המתווה הממשלתי )



 וללמידת חוץ, הספרמענה לבתי–הסעות

 סבלנות  -משתנה מידי יום

בידודיםמקומות קבועים יבטיחו פחות

מחלקת בתי ספר, בתי ספר–פניות הורים

כוונות טובותייחוס

תלמידיםהסעות 



חזרה בחצאי כיתות במתכונת 
למידה משולבת –לימודים היברידית 

בבית הספר ובבית

'יב-'י-29.11

'ט-'ז-6.12



חשיבה לטווח ארוך  
ימי לימודים בגני המועצה5-מעבר ל

גני הילדים יחזרו ללמד בימי שישי
וכתלות בתחלואה,לאחר חנוכה

ימים 5החשש מתחלואה מוגברת הביא ללמידה בגנים 
בשבוע במרבית הרשויות המקומיות בישראל

בהם  מספר הגנים שהצוותים יכולים לעבוד צמצום 
והרצון לשמור את המערכת עובדת לאורך במקביל מחד 

זמן מאידך



,  תלמידים מיישובים כתומים או אדומים
.יוכלו להגיע למערכת החינוךלא 



13

?יישוב ירוקאיך נשמור על 

שגם,סגורבחללחברתייםלמפגשיםשלכםהקפסולהאתבחרו

.ביומיוםבזהירותמתנהלת

הפתוחבאוויראנשים5-מיותרשלמפגשיםנהלו.

רבתחתונה?גדוללאירועהוזמנתם

נדבקיםכך.ותוותרותתנצלו?משתתפים

.בסיכוןמשפחהבניבהמשךומדביקים



14

?יישוב ירוקאיך נשמור על 

לקפסולהשייךשלאמיעםסגורבחללוהפההאףעלמסיכות

.בהתקהלותובוודאי.בעבודהגם,לבדכשנפגשיםגם.שלכם

בגינהאובחצר,המבוגריםהמשפחהקרוביעםלהיפגשהקפידו

הנפשיתלבריאותםקריטיזה.ההנחיותעלשמירהתוך,ציבורית

.והגופנית

יש ספק? נחשפתם לחולה מאומת? חשים לא טוב ?

. צרו קשר עם קופת החולים ולכו להיבדק, הישארו בבית

.על משפחתכם ועל הקהילה שלכם, שמרו על עצמכם



!הקיימות בגזרחודש 

מגוון פעילויות במרחבים הפתוחים  
.במגוון תכנים מעניינים, ובזום

שומרים על גזר ירוקה גם ברחבי 
!המועצה

פרטים והרשמה באתר המועצה



(מרחוק)מבול של אירועי תרבות –חורף חם 

כנסו לאתר המועצה וקבלו את הפרטים המלאים לכל האירועים



ממשיכים עם ספורט מרחוק



היום





נס החנוכה שלכם

שתפו אותנו בנס משפחתי אמיתי שקרה  
שלחו למחלקת תרבות יהודית\לכם

ואולי תזכו בפרס

פרטים באתר



שמירת מרחק ומזעור מגעים

מסיכהעטית 

וניקיוןהקפדה על היגיינה 


