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(12:20)2020בדצמבר 31–מצב חולים במועצה 
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מספר חוליםיישוב

13שעלבים

12עזריה

11נוף איילון

9כפר שמואל

5ו"כפר ביל

4מצליח

3ישרש

3יציץ

3ם"יד רמב

3בית חשמונאי

מצב החולים לפי יישובים

מספר חוליםיישוב

2משמר איילון

2נען

2משמר דוד

2סתריה

2בית עוזיאל

2גני הדר

1רמות מאיר

1כרמי יוסף

1גני יוחנן

1כפר בן נון

1פדיה





תלמידים חולים במועצה
2020בדצמבר 31תמונת מצב עדכנית 

צוותאיש/תלמידמוסד חינוכי

ילדים בגן5גן אורן בכפר שמואל
סייעת

ילדהגנון שקדיה בעזריה

ילדגן הזית בעזריה

סייעתצהרון גן חורש במשמר איילון

בבית  האורצהרון גן הכרמים וגן
חשמונאי

סייעת

ם"פעוט בפעוטון ביד רמבפעוטונים פרטיים במועצה
פעוט בפעוטון בעזריה

תלמידים שהם תושבים ולומדים  
מחוץ למועצה

8

תלמידים וצוות חולים במועצה56כ "סה
צוותאיש/תלמידמוסד חינוכי

2'תלמידי ט15ישיבת שעלבים
1'תלמידי ט6
'תלמידי יב2

ה"נעלתלמיד 
מזכירת בית הספר

מחנך בישיבה

3'תלמיד כיתה זאיתן

4'תלמידי כיתה ב2שדות איילון
4'תלמידת כיתה א
3'תלמידת כיתה א

'תלמיד כיתה ושחקים
3'תלמידת כיתה ג

(מועדונית יציץ, 4'ה, 3'כיתות ב)סייעת 

'מחנכת כיתה גגוונים
1'תלמידת כיתה ו

'תלמידת כיתה געתידים



בעקבות הקורונהסגוריםגני ילדים 

תאריך פתיחת הגןסיבת סגירת הגןשם הגן

11.1.21פעוטה חולהגנון שקדיה בעזריה

11.1.21ילד חולהגן הזית בעזריה

11.1.21ילדים וסייעת5גן אורן בכפר שמואל

11.1.21סייעת בגן אורן שהייתה בצהרוןגן אצטרובל

עוד אין תאריך סיוםבידוד מניעתיגן נרקיס גני יוחנן

,  כל ילדי הצהרון והצוות בבידודגן החורש משמר איילון
נסגר עקב חוסר בצוות

(תלוי צוות)5.1.21



ימי לימודים בגני המועצה5-מעבר ל

וקטיעת שרשראות ההדבקה, קביעות הצוות, מאפשר ייצוב הגנים–יום חופשי אחד לכולם

צמצום כמות הבידודים בקרב הצוות תאפשר לנו לפתוח את הגנים לאורך זמן  –בניין הכוח
.עם התגברות התחלואה

ימי שישי סגורים עדיפים על גן סגור באמצע השבוע

ימי לימודים בגני המועצה משבוע הבא5-עוברים ל

18 מסך הגננות במועצה22%–( בבידוד13-חולות ו3, מאומתת לקורונה1)גננות נמצאות בבידוד
21 מסך הסייעות במועצה25%–( חולות4, בבידוד16, מאומתת לקורונה1)סייעות גני המועצה חסרות
13 שנמצאות בבידוד' בית לגדול בו'סייעות צהרון



–ילדי גזר שומרים על בידוד 
דגשים לבידוד עם ילדים



ילדי בתי הספר של גזר
'מגן חינוך'נבדקים ב

 ומורים אחת לשבועאיתור מוקדם של תחלואה על ידי ניטור קבוע של תלמידים.
 הדבקה תוך בית ספריתצמצום.
השארת בית הספר פתוח לאורך זמן.
מהורי התלמידים50%תלויה בהסכמת ' מגן חינוך'הצטרפות בית הספר ל.
וישיבת שעלביםגוונים , שחקים, עתידים: בתי הספר שהצטרפו לפרויקט.

אנו קוראים לכל ההורים להצטרף למאמץ המשותף

בכל קריות החינוך במועצה



!הולכים להיבדק
החוליםממליצים ללכת להבדק בקופות 

ניתן לקבוע תורים למתחמים השונים באפליקציות הקופות
כתובתקופה

כללית
2700*

רמלה
רחובות, 3אסתר ואברהם בנארי 

נס ציונה, 1הספורט 
ראשון לציון, 79הנחשול 

באר יעקב, 7הגפן 

מכבי
3555*

רעות-מכבים-מודיעין,8תלתן 
רמלה,11ויצמן שד 

לוד,31שפירא חיים משה 
רחובות,27סמילנסקי
ציונהנס ,53האירוסים 

מאוחדת
3833*

ראשון לציון, 31פיקא
רמלה, 13דני מס 
רחובות, 12בנימין 



!הולכים להיבדק

מתחמי פיקוד העורף

מודיעין

חניית 
האיצטדיון

העירוני

9:00-14:00



!רק ביחד נצליח

נשאר בבית–ילד שאינו חש בטוב 

ערכת אוכל ובקבוק מים אישיים, מסיכה נוספת–מוודאים שיש לילדים את כל מה שצריכים 

בריאות איתנה–קהילה חזקה 
כולם שומרים על ההנחיות–גם בגן השעשועים וגם בביקור אצל חברים 

אחריות הורית וערבות הדדית

.זה באמת בידיים שלנו
הישארו בבית והמנעו ממפגשים שלא לצורך–במקומות שהתחלואה עולה 



המשפחה בביתכלבסילבסטר –אחריות לוקחים 



מתחסנים



שמירת מרחק ומזעור מגעים

עטית מסיכה

הקפדה על היגיינה וניקיון




