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עלייה בתחלואה

חולים במועצה22
3.0–ציון רמזור 
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מספר חולים



מספר חוליםיישוב

5עזריה

3נצר סרני  

3נוף איילון

3כרמי יוסף

2בית חשמונאי

1רמות מאיר

1ו"כפר ביל

1גני הדר

1יציץ

1בית עוזיאל 

1שעלבים

החולים לפי יישוביםמצב 



מבודדת  קפסולהצוותאיש/תלמידבית ספר

4' יב•תלמידים  4הרצוג
יחידות של  3מתמטיקה•

'המורה יוליה גורביץ

3' ו•אשת צוותגוונים
קפסולת ויתקין–2' ו•
2' א•

-תינוקות2תינוקיה נצר סרני

תלמידים וצוותי הוראה 



מתחמי בדיקה  

במועצה

מתחמי בדיקה  
נוספים באתר  

פיקוד העורף



,  תלמידים מיישובים כתומים או אדומים
.יוכלו להגיע למערכת החינוךלא 



8

?יישוב ירוקאיך נשמור על 

שגם,סגורבחללחברתייםלמפגשיםשלכםהקפסולהאתבחרו

.ביומיוםבזהירותמתנהלת

הפתוחבאוויראנשים5-מיותרשלמפגשיםנהלו.

רבתחתונה?גדוללאירועהוזמנתם

נדבקיםכך.ותוותרותתנצלו?משתתפים

.בסיכוןמשפחהבניבהמשךומדביקים



9

?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



בתי ספר תיכוניים

29/11-בחזרו –חטיבות עליונות 
6/12-ביחזרו –חטיבות ביניים 

–לימודים היברידית במתכונת חזרה 
למידה משולבת בבית הספר ובבית



בתי ספר יסודיים

ימים בשבוע  5
ביוםשעות 5

(ימים3המתווה הממשלתי )



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



 וללמידת חוץ, הספרמענה לבתי–הסעות

 סבלנות  -משתנה מידי יום

בידודיםמקומות קבועים יבטיחו פחות

מחלקת בתי ספר, בתי ספר–פניות הורים

כוונות טובותייחוס

תלמידיםהסעות 



!זה בידיים שלנו

בביתנשאר –ילד שאינו חש בטוב 

מגיעה  –עיקר התחלואה 
לתוך מערכת החינוךמהבתים

של ממקומות עבודה, ממפגשים חברתיים
ולכן חשוב להקפיד על הכללים–ההורים

מפגשי נוער
במרחב  –שנעשים לפי הכללים להקפיד

פתוח ועם מסכות 



היום הבינלאומי לשוויון לאנשים עם מוגבלות

לנומביאיםשאתםהערךעלתודה

וקהילהכחברה

שלנוולצורךלקושיומודעיםמעריכים

יותרטוביםלהיותכחברה



שמירת מרחק ומזעור מגעים

מסיכהעטית 

וניקיוןהקפדה על היגיינה 


