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                מטה צח"יו מכלולימאת  –איגרת מידע לתושבים 
 

 יקרים,ה נותושבי

לגבי מועד היציאה טרם התקבלו הנחיות מפורשות ובהם אנו עדיין מצויים במצב חירום אלה בימים 
תוך הפחתת ולסייע לקהילה חירום המהסגר והחזרה ללימודים, הננו משתדלים לשמור על שגרת 

 בתחומים שונים. חיזוק החוסןהלחצים ו

 מובאים לכם באיגרת זו מידע, עדכונים ופניית מכלולי צח"י לתושבים כמפורט מטה:

 

  האוכלוסייהוסן חלחיזוק ממשיך בפעילותו,  – מכלול פרט ורווחהצח"י: 
  מתוכננת סדנא פתוחה בזום בנושא חוסן 
  מודל לשמירה עצמיתו התמודדות בלחץבנושא סדנא למדריכים 
 אליכם  תופצנה ותהזמנ .הסדנאות תועברנה ע"י רונית דרטלר וצמרת ספורטה

 בנפרד
  כל עוד  , עומד לשירותכםמופעל ע"י מכלול פרט ורווחההקו טלפון ייעודי לתושבים

  בכל נושאלהתייעץ ו ניתן לפנות. פועל בחירום צח"י
אתם מוזמנים ליידע אותנו על צורך .  054-8259665 :-הקו החם""צח"י  מספר

 למתן מענה טיותרנפעל בדיסקאנו שלכם/חבר/שכן ו

  והשורות  מרחיב את הממסד פעילותו ו – עזרה הדדית לקהילה בחירום  -מכלול צח"י.    
  אנו עומדים מופרת שגרת חיינו וימים מאתגרים עוברים עלינו.. בהם בימים אלה

בקניות, רכישת תרופות, סיר חם, קשר חברתי, תמיכה לכם לסייע מנת -לרשותכם על
  ובאופן דיסקרטי. הסיוע ניתן באמצעות מתנדבים  וכל צורך נוסף.

  בעזרה הדדית לקהילהבואו  והצטרפו לשורותינו  
 :ליצירת קשר נא לפנות ל 

 050-6223604 חגית פריידס 
 054-8196488  תמר גרמה 

 
 מתן שיעורי עזר בזום לתלמידים ב גם בימים אלהערוך לסייע עם צוות מצומצם  ל חינוךוצח"י מכל

 בתיכון במקצועות פיזיקה ומתמטיקה בהכנה לבגרות.
 אנו מזמינים הורים מגילאי גן ועד כתה ו' להתנדב למכלול שלנו וזאת על מנת לסייע 

בהתאמת הפעילויות לצרכים הרלוונטיים לגיל הילדים. אין כמוכם ההורים, היודעים 
 היטב מה נכון ומדויק לילדיכם.

 :ליצירת קשר נא לפנות ל 
 050-7689828  איילה אלפרוביץ

 052-2217211   עידית קולטון
 

 
 פונה בהמלצה לאוכלוסייה בסיכון ללכת ולהתחסן בקופות החולים.  – צח"י מכלול בריאות  

  בסיכון ואינם יכולים לצאת לקופ"ח לקבל  הכאוכלוסיילחברי קופ"ח מכבי, המוגדרים
 חיסון יסייעו בחיסון בביתם

  תושבים בבידוד אשר אינם יכולים לצאת מהבית ונדרשת להם החלפת חבישה דחופה
 וותיכולים אף הם להסתייע  בצ

  :בקשות יש להפנות לראשי מכלול בריאות בטלפונים מטה 
 

 050-8807119   -חגית רונן       
 050-8801088    -ענת גמר      
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 גוזלן והנוער הנהדר והערכי  עדן רכז הנוער היישובי – בריאותינו  על להגנה יד נוער נירית נותן

שלנו, ממשיכים לעבוד במרץ למען היישוב. השבוע הכינו שלטי הסברה להנחיות הקורונה 
בנושא: מסיכות, מרחק והגיינה המונגשים גם לילדים )אותם לבטח ראיתם ברחבי היישוב(, 

 מוסף.מבצע ניקיון במצפה חזי והמשך הבחינה מול הוועד והצח"י היכן יוכלו להביא ערך 
 
 יומבנה צח"י, תפקידרצ"ב קישור למסמך המפרט לכם את   –צח"י מבנה ומרכיבי תפקיד בחירום 

. ווחברי מכלולי
https://www.aroundy.com/_sites/nirit/posts/8lq0m3AfXS7jdeG2/summday_72975

76314.pdf 
 
 
  ,מטה צח"י יקיים מפגש עם מקביליו בחירום במועצה בתחומי:  20.10.20ביום שלישי ,

 במטרה לטייב את שיתוף הפעולה למען תושבי נירית.חינוך הרווחה, עזרה הדדית וה
  לתת חזק מותנה באיכות ומספר מתנדביו. כל אחד יכול להשפיע וביחד נוכל וצח"י יישובי

 .בכל מצב חירוםוטוב יותר מענה הולם 
  :עזרה הדדית לקהילה בחירום, בטחון וכיבוי חינוך וטף, דרושים לנו מתנדבים למכלולים

 אש, קשר, למכלול בריאות ומכלול לוגיסטיקה. 
  ולהשאיר פרטים נחזור אליכם בהקדםניתן לפנות למזכירות: 

 03-9382558   -מזכירות היישוב 
  

 

 חזרנו להיות ישוב ירוק תרתי משמע.בהתנהלות נכונה ואחראית לשמחתנו ישנה ירידה בתחלואה. 

 לבריאות התושבים  על הכלליםממשיכים לשמור 

 

 סוזי יוגב וחיים כהן                   נעם עצמון           צחי פרימק  

 ראשי צח"י       יו"ר ו. הישוב       יו"ר ו. אגודה                
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