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עדכון קורונה לתושבים
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!חג פורים שמח



מגמת הירידה חייבת להישמר על מנת לשמור על השגרה שהצלחנו להגיע אליה



נתונים לפי  
יישוב



במועצהמוסדות חינוך בבידוד פעיל 

צוותאיש/תלמידמוסד חינוכייישוב

פעוטות2+מטפלתגן אורןפעוטוןנצר סרני

פעוטפעוטון בית סביוןנען

פעוטשירת איילוןמעוןנוף איילון

תינוקתפעוטוןו"כפר ביל

ילדגן ברושם"יד רמב

ילד6'טתיכון הרצוג



!החיסונים במועצהמתחסנים במתחם 283

ומאפהקפהעמדתעלדודממשמר"קפהל"פק"מליפעתותודה

,א"מדשלחיסוניםמתחםהתקייםשלשום
החוליםקופותמבוטחילכל

התחסנותושבים283
חיסוןלקבלשהגיעונוערובנותובניבהריוןנשיםביניהם

א"למדתודה
להתחסןתושביםשהמריצוהחוליםבקופותהמרחבולמנהלי





חינוך

גני ילדים
בהתאם להנחיות, ממשיכים לעבוד כרגיל

'ו-'א
ימים בשבוע5, שעות5ממשיכים ללמוד 

'יב-'יא
המשך למידה לפי מערכת  



'י-'כיתות ז

–' חוזרים ללמידה היברידית ביום ב
ביישוב ,שילוב של למידה בבית ספר

למידה מרחוק  ו

הגיעו היום  צוותי ההוראה : פורים ביישובים
עם הילדיםליישובים לחגוג 



!הקרוב' אביום גני המועצה פתוחים

ימים במשרד החינוך4-חופשת הפורים השנה התארכה ל

למרות זאת שמחות לבשר כי 

7:30-13:00בין השעות ' גני המועצה יפתחו ביום א

'בית לגדול בו'סייעות המועצה וסייעות צהרון 

!תודה על כך



!רק ביחד נצליח

נשאר בבית–ילד שאינו חש בטוב 

אחד מבני הבית נחשף לחולה  )ילד שנמצא במעגל שלישי ומטה בחשיפה לחולה מאומת 
אינו מגיע ללימודים, (וכדומה

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

אחריות הורית וקהילתית



הנחיות לקראת חג פורים  

עם המשפחה הגרעינית בלבד: סעודות חג

:  עדלאידע ואירועים רבי משתתפים
, תהלוכות ואירועים רבי משתתפים, איסור מסיבות

כולל אירועי נוער

,  05:00ועד 20:30עוצר לילי בין : עוצר לילי בפורים
עד ראשוןחמישי בימים 



הנחיות היציאה מהסגר והתו הירוק



הנחיות לפתיחת בתי הכנסת

:הרחבלציבורהפתוחיםהכנסתבתיבתוךתפילה
בשטחאיש20ועדבמבנהאיש10עד–ההתקהלותלהגבלותבהתאם
הפתוח

ומחוסניםלמחלימיםרקהפתוחיםהכנסתבתיבתוךתפילה
:הירוקלתובהתאם

המרביתמהתפוסה50%עליעלהלאבמקוםהאנשיםמספר•
לאדםר"מ7שליחסעלאו•
הכנסתביתבתוךאיש300עד–מקרהובכל•
ומעלה16מגילכניסה•



התו הירוקהנחיות לפתיחת בתי הכנסת תחת 

על כל בית כנסת למנות ממונה קורונה מטעמו  

:(מהקהילהמתנדבאוגבאי,הוועדנציג)הכנסתבביתהקורונהממונהאחריות
ביישובהמקומיבוועדלציבורשנפתחהכנסתביתרישום•
במקוםהקורונהתקנותעלשמירה•
הירוקהתותנאילפי,במקוםהמתפלליםשלמוקדםרישום•
למקוםמדורגתויציאהכניסה•
ושתייהאוכלהכנסתאיסור•

:הכנסתלביתנדרשותהכנות
ירוקתותחתפועלהכנסתשביתהמאשרשילוט•
ביניהםכיסאשלמרווחעםמופרדיםישיבהמקומות•
לתקנותבהתאםוניקויחיטויעלהקפדה•



תו הירוקחדר הכושר נפתח בכפוף ל 

:הירוקלתובהתאםראשוןביוםנפתח–הכושרחדר

נפתח לבעלי תו ירוק בלבד•

כל המאמנים מחוסנים•

בדיקת אישור חיסון בכניסה לאימון•

איש במתחם50ועד , ר"מ7יחס של אדם על כל •

הפתיחהמוזמנים להתעדכן באתר בימים ושעות •

20:00-יסגר בחדר הכושר–בימי הסגר הלילי •



תו הסגולהספרייה נפתחה בכפוף ל 

במתחםאנשים10עד•

המועצהבאתרמפורסמותהפעילותשעות•



קהללקבלתחזרהאישרטרםהפניםמשרד•

:זמינההמועצה•

האינטרנטאתר•

טלפון•

אימייל•

ביישוביםשירותאוטובוס•

קבלת קהל



ממשיכים 
להביא  
תרבות 
משובחת



בואו נפעל יחד להבטיח  –הכדור בידיים שלנו 
שהיישובים שלנו יהיו ירוקים או צהובים

מתחסנים
, +50בגילאי 70%-בו מחוסנים בחיסון שני למעלה מ,7-יישוב כתום בציון מתחת ל

יוכל לפתוח גני ילדים

נבדקים
שיעור הבדיקות היישובי משפיע על ציון הרמזור

נשמרים
מקפידים על ההנחיות ומונעים התרחבות תחלואה ביישוב
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