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                                                                          י"ב טבת תשפ"א

27/12/2020 

 לקראת הסגר השלישי
 קהילת כפר החורש שלום רב, 

 שירותי הקהילה: חיות משרד הבריאות והנ לקראת כניסתנו לסגר השלישי להלן 

 

 הנחיות כלליות:

 .  מטר 1,000 עד - מהבית תנועה הגבלת          

למעט חריגים כמו: יציאה להתחסן, טיפול רפואי או סוציאלי, הפגנה, הליך משפטי, יציאה לצורך פעילות 

ספורט )שלא בדרך של הגעה למקום בכלי רכב(, העברת קטין בין הוריו הפרודים, יציאה למקום עבודה  

ברית )בכפוף או למסגרת חינוכית שפעילותה מותרת, יציאה לצורך השתתפות בהלוויה, בחתונה או ב

 למגבלת ההתקהלות(.

 . אחר אדם של מגורים  בבית שהייה איסור        

למתן טיפול שאינו רפואי, לרבות מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה; מקום  סגירת מקומות        

קניון או שוק קמעונאי ומוזאון, וכן ביטול האפשרות לפתיחת בית אוכל למתן טיפול רפואה משלימה; 

 של איסוף עצמי.  בדרך

 

 חינוך:          

. עדכונים יינתנו על ידי גולולתו הס פועל כרגיל )למעט גן אלון שעדיין סגור( בכפוף לכוח האדם-גיל הרך

 מיכל טלמון. 

 הסעות לבתי הספר יפעלו כרגיל.. ימשיכו כרגיל י"ב-ד' ו י"א-כיתות א' -חינוך חברתי קהילתי

 צהרונים יפעלו במתכונת הרגילה.

 י' הלימודים יתקיימו באופן מקוון.-מכיתה ה'

 יתקיימו הלימודים בכל הגילאים. בחינוך המיוחד, 

 יפורסם עדכון על ידי טליה בן ארי. -)מרכז לימודי קהילתי(  "מלקי"פתיחת המרכז הלימודי  לגבי 

אנשים/ילדים, תוך שמירה על מרחק של שני  10בקבוצה של עד  לשהות במקוםניתן  -גן השעשועים

 מטרים לפחות. מומלץ לפעול בערוץ הסברתי לילדים בנוגע לשמירה על הנחיות משרד הבריאות. 

 

 בריאות ורווחה:             

 054-9549524חברים ותיקים המתקשים להזמין תור לחיסון, מוזמנים לפנות ללי גרוף פרץ  -חיסונים

 תפעל כרגיל -מרפאה

הוא מוקד טלפוני רפואי הנותן מענה לכלל קהילת כפר החורש ולבית הקשיש. במוקד  השר"פ  -שר"פ

מספר רופאים, מתחומי  מומחיות שונים הנותנים ייעוץ טלפוני ו/או ביקורי בית ו/או נותנים הפניות למיון 

                    שעות ביממה.    24ו/או נותנים מרשמי המשך ועוד. לאור מגפת הקורונה השרפ" עבר לתת שירות 

 073-2341234 -טלפון

 על פי כללי התו הסגול.  ישאר פתוחי -סביום

 

 ה:מועדון פפריק      

 איש במבנה פתוח(. 20איש במבנה סגור,  10המועדון ימשיך בפעילותו תחת מגבלות התו הסגול )

 

   -כולבו       

 טיית מסכות.איש בזמן נתון וע 10הכולבו ימשיך לעבוד כרגיל בכפוף להנחיות התו הסגול: כניסה של עד 
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 סגורה לקבלת קהל  -)חיפושית( 2יד         

 

 רק משלוחים על ידי שליחים  -בר נולא                

 

 לנעמה שובל. או פנייה ישירה  הזמנת ספרים מקוונת בלבד -ספריה            

 

 עובדים ללא קבלת קהל -משרדים                 

 

 ספורט יחידני בלבד -חוגים         

 

איש, שמירה על מרחק   10אנו מזכירים לציבור להקפיד על הנחיות משרד הבריאות בנושא התקהלות מעל 

 ר בין אחד לשני. הקפדה על ההנחיות היא אחריות שלנו כלפי עצמנו וכלפי הקהילה.  מט 2של לפחות 

 

 בברכה,                

איילת ר., דרור י., נירה, בלהה, : להוהנהלת הקהי צוות צח"י קורונה

תדמור, צליל, להב, , איריס עתיר, אביבה, רותי אברהם שלומית

   , תמרהון, טליה בן ארימיכל טלמ, אלכס גרדי


