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 ,תושבי מטה יהודה היקרים 

בימים מאתגרים אלה, כאשר מדינת ישראל ואזרחיה מתמודדים עם מניעת התפשטות נגיף הקורונה, 

אנו עומדים לרשותכם ופועלים לילות כימים, על מנת לספק לכם את המענה היעיל והטוב ביותר, לכל  

הנוכחיהאתגרים שמציב לנו המשבר  . 

 

שים לשמור על חוסן ולגלות אחריות חברתית וקהילתית, ערבות הדדית ומתן  בזמן משבר אנו נדר

 .תשומת לב מיוחדת לאזרחים הוותיקים ולאוכלוסיות המיוחדות

 

אנו קוראים לכם להיצמד להנחיות משרד הבריאות: לשמור על כללי ההיגיינה האישית, לשמור על 

ם במרחבמטר אחד מהשני ולא להתכנס יותר מעשרה אנשי 2מרחק של  .  

 

 .רק במאמץ מקומי ולאומי משותף ננצח את נגיף הקורונה ונוכל למנוע את התפשטותה של המגפה

 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות לא תתקיים קבלת קהל במועצה עד להודעה חדשה. מוקד  

  7250801-052*, בשליחת הודעת וואטסאפ למספר 8108ומד לשירותכם בטלפון מספר המועצה ע

ות השירותים המקוונים המוצעים באתר המועצה. לנוחיותכם, להלן הנחיות המועצה לאור  או באמצע

 . /https://www.m-yehuda.org.il/804 :מקרה החשיפה לקורונה

  .אנו נמשיך להיות זמינים לכל פנייה שלכם שתעלה בכל ערוצי התקשורת

 :המועצה תספק מענה טלפוני למגוון שירותים

9958926-02ים הסוציאליים של המועצה יספקו מענה בטלפון מספר  בתחום הרווחה, העובד  .  

052-מתנדבי המרכז לגישור ודיאלוג עומדים לרשותכם לתמיכה טלפונית וייעוץ בטלפון מספר  -

2509697 . 

השרות הפסיכולוגי החינוכי )השפ״ח( במטה יהודה נרתם לסיוע להורים בהתמודדות עם אתגרי   -

כונת בתי הספר למתכונת מקוונת. השירות ניתן על ידי פסיכולוגיים חינוכיים  השהייה בבית ושינוי מת

  .מהשרות הפסיכולוגי במטה יהודה

או   9958805-02בטלפונים  18-3ניתן להתקשר בכל נושא רלוונטי להתמודדות עם הילדים בגילאי 

12:00לשעה  09:00. השירות יינתן בין השעות 9958807-02 .  

 

ל בתי הספר התארגנו צוותי החינוך להתחיל מתכונת של למידה מרחוק. מנהלי  בתחום החינוך, בכ

לצד הקשר האישי עם המחנכים  בתי הספר תדרכו את התלמידים וההורים באשר למתכונת הלמידה

אישי בין המחנכים לתלמידים במהלך -והצוות המקצועי. כמו כן, יושם דגש מיוחד על הקשר הבין

  .מתכונת הלמידה הנוכחית

כמו כן, בהתאם להנחיות משרד החינוך, בתי הספר יהיו סגורים ובהמשך השבוע נעדכן את ההורים  

פי חלוקה לשכבות-מתי ניתן יהיה לקחת ציוד למידה על .  

מנהל החינוך עומד לרשות צוותי בתי הספר וההורים בכל הנדרש ויעניק סיוע בכל הקשור למעטפת 

  .הלימודית והרגשית



במערכת הגנים של המועצה נבנה מערך של התנהלות חירום הכולל קשר ישיר בין הגננות לילדים  

חד הכוללני ברמת סייע למשפחות התלמידים מהחינוך המיוולהורים. כמו כן, יפעל מנהל החינוך ל

 .ההיוועצות והסיוע הבסיסי במידה ויידרש

 

 .אנו מחזקים את ידי הצוותים החינוכיים ומאמינים שיחד נצלח את התקופה המאתגרת

 

נמשיך להעביר עדכונים שוטפים, חדשות והנחיות ככל שיהיו כאלו. מוזמנים להצטרף לקבוצות  

על אחד מהקישורים הבאיםהוואטסאפ של המועצה האזורית מטה יהודה בלחיצה   : 

https://chat.whatsapp.com/LqxSacW7WyI2gZXgxWM7fl 

 

https://chat.whatsapp.com/BDG7G2LwNNLEvxi3sEdDZO 

 

 ,מאחל לנו ימים רגועים שקטים

 ניב ויזל, ראש המועצה האזורית וצוות החירום של המועצה


