
מועצה אזורית גזר 
עדכון לתושבים
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2021בינואר 7–מצב חולים במועצה 



התפתחות הגל השלישי
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מספר חוליםיישוב

26נוף איילון

19שעלבים

17כפר שמואל

9עזריה

8בית חשמונאי

5ם"יד רמב

5גני יוחנן

5פתחיה

4מצליח

4סתריה

4כרמי יוסף

מצב החולים לפי יישובים

מספר חוליםיישוב

3ו"כפר ביל

3ישרש

3בית עוזיאל

3רמות מאיר

3נצר סרני

2גני הדר

1יציץ

1משמר איילון

1משמר דוד  

1כפר בן נון

1חולדה



יישובים כתומים4
מהם על הסף האדום2

עזריה

כפר שמואל

נוף איילון

שעלבים



תלמידים חולים במועצה
2021בינואר 7תמונת מצב עדכנית 

צוותאיש/תלמידמוסד חינוכי

ילדים ואנשי צוות6שמואלכפר -גן אורן 

ילדהשמואלכפר -גן אצטרובל 

ילדהעזריה-גנון שקדיה 

ילדעזריה-גן הזית 

ילדיציץ-חרצית גן 

סייעתצהרון גן חורש במשמר איילון

סייעתבבית חשמונאיהאורצהרון גן הכרמים וגן

גני יוחנןפעוטה פעוטונים פרטיים
פעוטה בכפר שמואל

צוותאיש/תלמידמוסד חינוכי

37ישיבת שעלבים
(מרביתם אינם תושבים)

8שדות איילון

2הרצוג

סייעתשחקים

מורהגוונים

1עתידים

2שלהבת בנות
אשת צוות

תלמידים שהם  
תושבים 

מחוץ ולומדים 
למועצה

5
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24:00-מהיום ב–סגר שלישי 

 למעט החינוך המיוחד, החינוךסגירת מערכת.

 מהבית ' מ1,000עד -הגבלות תנועה

 שהייה בבית מגורים של  איסור -הגבלת שהייה

(.למעט משפחה)אחר אדם 

 אנשים בחלל 5עד -להתקהלויות צמצום נוסף

.אנשים במרחב פתוח10סגור ועד 

צמצום מקומות העבודה לחיוניים בלבד.

בלבדמשלוחים , סגורים-בילוי ופנאי , מסחר  .

 פעילות ספורט מקצועניתבוטל.
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24:00-מהיום ב–סגר שלישי 

בתי כנסת

 מתפללים במבנה  5עד

 מתפללים בשטח פתוח10עד.

  מתפללים יכולים להגיע ממקום מגוריהם לתפילה

.בלבדבמרחק קילומטר מהבית המתקיימת

תפילה  פעילות בתי תפילה מותרת לצורך

(לא קידוש או שיעורים למשל)בלבד
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להתחסן!

חיונייםבמזון ובמוצרים חיוניים ולקבל שירותים , להצטייד בתרופות.

למקום עבודה או מסגרת חינוכית שפעילותם מותרת.

 (.אך לא להגיע למקום בכלי רכב)ספורט של יחיד או אנשים הגרים באותו בית לפעילות

 טיפול סוציאלי חיוני או תרומת דם, טיפול רפואילקבלת

לסייע לאנשים שיש להם קושי או מצוקה

(.בכפוף למגבלת ההתקהלות)קרוב משפחה של בחתונה או בברית , להשתתפות בהלוויה

להפגנה

 משפטילהליך

?מטר1,000-מה מותר מעבר ל–סגר שלישי 
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לכנסת

להצבעה בבחירות מקדימות למפלגות או היערכות של מפלגות לבחירות

 קטינים בין הוריהם הפרודיםלהעברת

 קטינים להשגחת מבוגרים כשההורה האחראי עליהם צריך לצאת לצורך חיונילהעברת

או ביקור של אדם עם מוגבלות אצל  , לביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ ביתית על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה

בני משפחתו מדרגה ראשונה

יחד עם מלווה אחד, שבגלל מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי למרחק גדול מקילומטר ממקום מגוריו, אדם עם מוגבלות

 לצאת לטבילה במקווה טהרה-נשים

 חיוני בבעלי חייםלטיפול

 דירהלאחר למעבר ממקום מגורים קבוע אחד לצאת

 שעות לפני מועד הטיסה8עד , תעופה לטיסה מחוץ לישראללשדה

 הגעה למקום בידודלצורך

?מטר1,000-מעבר לעוד מותר מה –סגר שלישי 



קורונהבדיקות 

עדיפות לקופות חולים

ניתן לקבוע תורים למתחמים השונים באפליקציות הקופות

כתובתקופה

כללית
2700*

רמלה
רחובות, 3אסתר ואברהם בנארי 

נס ציונה, 1הספורט 
לציוןראשון , 79הנחשול 

מכבי
3555*

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

לוד,31שפירא חיים משה 
רחובות,27סמילנסקי 

מאוחדת
3833*

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



!התחסנו60מתושבי המועצה מעל גיל 74%



היערכות מערכת החינוך לסגר

בתי ספר
.כיתות חינוך מיוחדלמעטבתי הספר סגורים •
תתקיים לאורך כל תקופת הסגר בהתאם למערכות שישלחו  מרחוק למידה •

.על ידי בתי הספר
5בהתאם למערכת של ' ה-'החינוך המיוחד פועלות בימים אמסגרות •

.שעות ביום
.מערך ההסעות לתלמידי החינוך המיוחד יופעל בהתאם להנחיות•

גני ילדים
גני חינוך מיוחד  למעטגני הילדים סגורים •
.7:30-14:00בשעות ', ה-'ימים בשבוע בימים א5-גני החינוך המיוחד •
. גני החינוך מיוחד סגורים, יום שישי, מחר•
. דגש על תמיכה רגשית, ידי הגננות-למידה מרחוק מובלת על–גני הילדים •

פעוטונים ומעונות יום
.לפעילותסגוריםכלל הפעוטונים ומעונות היום 
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!אני עצמאי

"  אני עצמאי"לקראת הסגר ערכות קבלו ' ב-'כיתות אתלמידי 

שיעזרו להם להתארגן בתקופת הלמידה מרחוק
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גם המועצה עובדת במתכונת חירום

.מהעובדים30%–מצומצמתחירוםבמתכונתפועלתהמועצה•

,האינטרנטבאתרמרחוקזמיניםאנחנואך,קהלקבלתאין•

.ובאימיילבטלפון

,הרווחהשירותי–לפעולממשיכיםהחיונייםהשירותים•

שירותי,פסיכולוגישירות,מוקד,במפגעיםטיפול,וניקיוןתברואה

.ובנייהלתכנוןועדה,פיקוח,ביטחון

!והבנתכםסבלנותכם•



תכנית לשבוע הקרוב–ערוץ טוגזר 



מתאמנים ביחד מהבית



מרחוקתרבות 

אמני ישראל  מיטב -יום חמישי בכל 

אצלכם בבית

הרשמו באתר המועצהלפייסבוק או כנסו 



רואים את האור בקצה המנהרה

עוד מאמץ קטן


