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 תושבי מטה יהודה היקרים 

תקנות חירום על מנת לבלום את התפשטות נגיף  ראש הממשלה הודיע הערב כי הממשלה תאשר

 הקורונה

 להלן מספר צעדים כלכליים אשר ייכנסו לתוקף עד תום חג הפסח 

המגזר הציבורי יעבור למתכונת חירום. עובדים שאינם חיוניים יצאו לחופשה שנתית. ההנחייה  .1

 תיכנס לתוקף ביום רביעי 

  10-מהעובדים בעסקים בהם מועסקים מעל ל 70% המגזר הפרטי יפעל במתכונת מצומצמת של .2

 עובדים 

 השירותים הנחשבים חיוניים ימשיכו בפעילות במתכונת מלאה .3

  

בעקבות ביטול מסגרות הלימודים, בתי הספר במועצה עברו למתכונת מקוונת תוך שימת דגש מיוחד  

כחית. מנהל החינוך פועל  כונת הלמידה הנואישי בין המחנכים לתלמידים במהלך מת-על הקשר הבין

לסייע למשפחות התלמידים מהחינוך המיוחד הכוללני ברמת ההיוועצות והסיוע הבסיסי במידה 

 ויידרש 

 

המועצה ממשיכה בפעילותה למען כל האוכלוסיות הנמצאות ברחבי המועצה ולקידום העסקים  

סק הפועלים  ביה לתמוך בבתי העשנפגעו כתוצאה מהמצב הנוכחי. מטה יהודה קוראת לתוש

בתחומה ולצרוך מהם מוצרים באמצעות שירותי המשלוחים המסופקים על ידיהם. במידה ואתם  

מעוניינים להציע שירותים נא לחצו על הקישור הבא בו תוכלו לרשום את הפרטים הרלוונטיים על  

 https://bit.ly/2QnCBK2 :מנת שהתושבים יוכלו ליצור עמכם קשר

 

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

מטר אחד מהשני ולא להתכנס יותר מעשרה אנשים במרחב 2לשמור על מרחק של    

 

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

או   7250801-052*, בהודעת וואטסאפ למספר 8108מוקד המועצה עומד לשירותכם בטלפון מספר 

  באמצעות השירותים המקוונים המוצעים באתר המועצה

 



 

 לנוחיותכם, להלן הנחיות המועצה לאור מקרה החשיפה לקורונה

https://www.m-yehuda.org.il/804/ 

 .אנו נמשיך להיות זמינים לכל פנייה שלכם

 :המועצה תספק מענה טלפוני במגוון שירותים

9958926-02בתחום הרווחה, העובדים הסוציאליים של המועצה יספקו מענה בטלפון מספר     

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

2509697 . 

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

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

  מהשרות הפסיכולוגי במטה יהודה

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

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

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

ם הבאיםהקישוריהוואטסאפ של המועצה האזורית מטה יהודה בלחיצה על אחד מ : 

https://chat.whatsapp.com/LqxSacW7WyI2gZXgxWM7fl 

 

https://chat.whatsapp.com/BDG7G2LwNNLEvxi3sEdDZO 

 

 ,מאחל לנו ימים רגועים ושקטים

 ניב ויזל, ראש המועצה האזורית וצוות החירום של המועצה


