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מסרים
.בשבועות האחרונים חלה עלייה מדאיגה בתחלואה בכל רחבי המדינה•

ובימים האחרונים אנו רואים עלייה חדה במספר הרשויות המסווגות , מדד התחלואה של כל רשות נמדד ברמה יומיומית•

.דבר המעיד על החמרה במספר הנדבקים ועלייה בקצב ההדבקה, בצבע האדום

, במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף קורונה ולאור המאמצים הממוקדים להתמודדות עם רמת התחלואה הגוברת בישראל•

, ובהתאם למגמות התחלואה, לאחריה. החופפת את תקופת החגים, אישרה הממשלה תכנית מגבלות לשלושה שבועות

".הרמזור"תשוב ישראל לתכנית 

.מדובר בצעד זמני אך הכרחי על מנת לעצור את התפרצות המגיפה•

.ראינו בעבר שהדרך האפקטיבית ביותר לקטוע את שרשרת ההדבקה היא ע״י אחריות אישית והתנהגות נכונה של כולנו•

ואנחנו מקווים ומאמינים שבאחריות אישית והתנהגות נכונה  , תקווה ואמונה, תקופת החגים היא תקופה של התחדשות•

.נוכל לצאת מתקופה זו חזקים יותר ובריאים יותר, של כולנו

זוהי סיטואציה מבלבלת שעשויה לעורר גם שאלות , שנת הלימודים רק החלה וכבר הילדים מוצאים את עצמם שוב בבית•

.להסביר מדוע אנחנו נדרשים להישאר בבית ולתווך להם את המצב בהתאם, חשוב לקיים שיח עם הילדים. רבות

זה לא . עשויה להוביל לעיתים למתחים וליצור אתגרים מורכבים, בחיק המשפחה הגרעינית, השהייה הממושכת בבית•

אך עלינו לגלות סבלנות ולאפשר לכל אחד מבני המשפחה  , פשוט להיות סגורים בבית למשך זמן רב עם בני המשפחה

.למצוא את המקום הפרטי שלו

חווה קושי מסוים או זקוק לעזרה , נמצא לבדו( בני משפחה, מכרים, שכנים)האם מישהו בקרבתכם ובידקוהסתכלו סביב •

.מנטלית או אפילו בדברים קטנים כמו סיוע בקניות, בין אם פיזית

פיקוד העורף ומשרדי הממשלה נרתמים כולם על מנת לתמוך באזרחים ולהתחיל את השנה הבאה  , הרשות המקומית•

.בריאים יותר וחזקים יותר



הנחיות

РусскийENGLISHةالعربيעברית

https://drive.google.com/file/d/1ukI1ijHkEVWyVonxBLkuUXRHmFuECmlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZfLnwUkRlQX7wCWxU31bR6O8eSL3FZ79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJw7zCFTHXeu-ak_UFI-P_xGFSvUeR-s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akPDcbp2aGefYeBpdpg6x7QsjI7BGP3C/view?usp=sharing


כרזות לתליה באזורים אדומים

החברה החרדיתةالعربيעברית

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bAiWyFN5Tdh5dzE_CuxRYj4CxCdm6am-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16XOmGfSAzMGpW9PctYPT4tR9sNhr-4jm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VBXakdBi7JV5mtqpvLsiAiZVljqAij3_


ש"אחראים ממ–מדבקות לילדים 

החברה החרדיתةالعربيעברית

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oEPMqHWX3f2ahdFKCEudUsB3bVYpKGWy
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1XDLoGUMlZcibFlJOTFnGq6vPp_I62wTd
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rDCar0GZ7XYgpzGnXpBUpRmlN1m6uAnR


קיט לבתי כנסת

בתקופת החגים רבים מהתושבים יבקרו 
.בבתי הכנסת באזור מגוריהם

חשוב לבצע הסברה מקומית על מנת שהתפילות בבתי  
.הכנסת יתקיימו בהתאם למתווה משרד הבריאות

הקפדה על הנחיות בזמן התפילות תמנע הדבקה  
.נוספת והתפרצות של הנגיף בקרב המתפללים

מצורפת חומרי הסברה לחלוקה בבתי הכנסת



אינפוגרפיקה מתווה תפילות

Русскийעברית ENGLISH

https://drive.google.com/file/d/1q-J-wZOmgYhGAFJu1BOzBPSNfe6Hr-A9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F-zvQTuiENccVvCgcde9UI13VNhm7-xd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14aZjtehUI6WTNpJii_puh9VJ-YKsbPsP/view?usp=sharing


עלון לחלוקה
עלון לחלוקה לבתי הכנסת 

יש לחלק עלונים כמספר המתפללים הצפויים להגיע לבית הכנסת בתקופת החגים

עברית

https://drive.google.com/file/d/14JaeypGfLeWkyKEaQs4i8RMYq9Kei81Q/view?usp=sharing


כרזה לתליה

עברית

כרזה לתליה בבתי הכנסת
יש לחלק לפי מספר הכניסות 

בבית הכנסת

https://drive.google.com/file/d/1o_gB1gLcpjc5XgNvtAXElYg3KyuXSc-z/view?usp=sharing

