
בצל קורונההתנהלות

מועצה אזורית גזר



העולם השתנה

שינויים תכופים
ושינויים  סדר חוסר -תפקוד במרחב משתנה ולא ידוע 

.תכופים

מה שהיה הוא לא מה שיהיה
.ואנחנו ביחד בשינוי הזה, העולם השתנה

אנחנו מנסים לתת לכם יציבות–ועדיין 
,  אנחנו מבטיחים לעשות הכל כדי לתת לכם יציבות

חשוב  . גם אם הוא ישתנה תוך כדי תנועה, שירות טוב
.  שתבינו ששינויים יקרו ואנחנו מחוייבים אליכם



תמונת מצב  
עדכנית  

קשר עם חולים
–שם מתקבלים אחת ליום ממשרד הבריאות עדכוני 

המועצה אינה  . רק למנהלת מחלקת השירותים החברתיים
. יכולה לחשוף נתונים של חולה ללא הסכמתו

המועצה מעודכנת באופן שוטף
,  מערכת שליטה מרכזית–עדכונים מספריים מפיקוד העורף 

, מבודדים, שכוללת נתונים סטטיסטיים על היקף חולים
. מערכות חינוך, קצבי הכפלה, בדיקות

קטיעת שרשרת ההדבקה
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים מתשאלת על חשיפה 

אנונימי או  (ומבקשת אישור לפרסום , במרחב הציבורי במועצה
.  של שם החולה ביישובו) לא



שקיפות לתושבים

אתר המועצה מעודכן תמיד
מפולחים  , נתונים כלליים-הנתונים מעודכנים באתר המועצה 

. ותאריכי בידוד נדרשים, הציבוריחשיפה במרחב , לפי יישובים
.הודעה בפייסבוק על חשיפה במרחב הציבורי

לתושביםשקיפות נתונים 
,  יש לכם תמיד איפה להתעדכן–שקיפות בנתונים עבור הציבור 

ואנחנו מתחייבים לנתונים מלאים ומעודכנים

אתם תמיד יודעים הכל–הודעה ביישוב 
הודעה ביישוב על כל חולה שכתובתו.צוותי החירום מיודעים על הכל

עם פרטים מלאים ככל שניתן  , )גם אם הוא לא גר ביישוב(ביישוב 
)  כיצד מדווחים בידוד, מי צריך להיות בבידוד, שם באישור החולה(



תמונת מצב עדכנית
הערותמספר חוליםיישוב

לא מתגוררים במועצה377אזורית גזר מועצה
בגן שקדילד–91פתחיה

הבידוד הסתיים-" שערי אפריים"בית כנסת –1
לא מתגורר במועצה  –1

לא מתגוררים במועצה  -42גני יוחנן
הבידוד הסתיים–בית הכנסת ביישוב -326.6.2020בית חשמונאי

מתגורר במועצהלא31יציץ
הבידוד הסתיים–בבית ספר עתידים תלמידה–1

2נוף איילון
2מצליח
2עזריה
1ו"כפר ביל
החולה שהה בהלוויה -113.7-17.7ם"יד רמב

ובשבעה של משפחת הרוש
הבידוד הסתיים–בית הכנסת ביישוב1כפר שמואל

הבידוד הסתיים–בשדות איילוןתלמידה1חולדה
1גזר

בגן חרובילד–11בית עוזיאל
1משמר דוד
1שעלבים

1קריית החינוך שעלבים
מתגורר במועצהלא1סתריה
מתגורר במועצהלא1ישרש

מתגורר במועצהלא1בן נוןכפר



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

מונע המשך הדבקה בקהילה

עדכנו אותנו? חולה מאומת

שמירה על הקהילה

איך נקטע את שרשרת  
?ההדבקה



בתי ספר וגני ילדים

תכנית לשנה הבאה
המועצה מכינה תכנית מפורטת לשנה 

הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט  , הבאה
היסודיים  , לבתי הספר התיכוניים, הפיזי

.ולגני הילדים

התכנית תאושר במשרד החינוך ותוצג  
.  לציבור בתחילת אוגוסט

בית ספר וגן של החופש  
הגדול

המועצה בחזית ההתנגדות מול הממשלה 
לסגירת בית הספר והגן של החופש 

.  "בריאות"הגדול ברשויות 



ממשיכים לתת שירות מרחוק
. בטלפון ובזום, בדואר אלקטרוני, שירותים מקוונים

רציפות שירות: המטרה
ולאחר שלמדנו  , מתוך אחריות להמשך מתן שירות

אנחנו מבקשים להמנע , מאירועים ברשויות אחרות
מלבודד מחלקה שלמה 

שירות מרחוק



תרבות מרחוק בזום

מבוגרים
והרצאהסרטהקרנת-"שלישיתפעםיהודים",צרוררינו–23.7,19:45•

נעמה,ישראלמדינתלתקומתהשואהניצוליתרומת–28.7,9:45•
קתדרה,גליל

חסקיןמימיעם,וולךויונהזלדה:סופריםערב–26.7,19:30•

נוער
גזרגיא הוכמן בשיחה אישית עם נוער –18:30, 23.7

הורים
מפגש מקוון עם השירות הפסיכולוגי  , גמילה מטיטולים–20:00, 22.7

תשעה באב
המשפחהולכללילדיםסרט-ירושלמיזום–17:30,באב'ז,28.7•

אריבןמיכאלר"דהרב,הגדולהמרד–21:30,באב'ח,29.7•



תרבות מקרוב

הצגות וסדנאות  
לילדים ונוער

ביישובים

מותנה במינימום נרשמים מראש

באתר המועצהרישום 

למשפחותבתל גזר ניווט 
משפחה  כל -17:30, 23.7

בהתאם לחלון הזמן  מגיעה
ויוצאת להרפתקה על  אליושנרשמה

התל
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