יוצא לאור ע"י המועצה המקומית רכסים

פרשת ואתחנן | גיליון מס' | 4ז' אב
לתגובות במיילruthim@rekhasim.muni.il :

ממשיכים בעשייה למען הקהילה!
עם החזרה לשגרה ,בצל הקורונה ,המועצה
ממשיכה לתפעל את "מוקד קורונה" אשר נותן
מענה לשאלות וסיוע לכלל התושבים ובמיוחד
למבודדים וחולים.
המוקד פעיל ,במענה אנושי,
חמישה ימים בשבוע בין
השעות  12:00ל .16:00
עד כה ,סייע המוקד למאות
משפחות ביישוב הן בביצוע
קניות ,הן בשינוען עד לבית המשפחה והן
בחלוקת חוברות ,מזון וערכות למשפחות בבידוד
או משפחות חולים.
בנוסף ,דואג ראש המועצה ,הרב דן כהן ,גם
להוצאת חולים למלוניות החלמה.
עובדי הרשות מקיימים שיחות אישיות עם חולים
ומבודדים על מנת לשמוע על מסלולם ,צרכיהם

וחששותיהם ,ומשתדלים לתת מענה רחב ומקיף
ככל האפשר.
כמו כן ,דואג ראש המועצה להסברה תמידית
ומוציא דוברות באופן קבוע הן בהודעות קוליות
והן בהודעות כתובות כדי לחדד את ההנחיות
והנהלים .הודעות אלו גם
נותנות לתושב תחושה של
מעורבות וביטחון.
בשבועות האחרונים ,יצאה
המועצה בקמפיין הסברה
רחב ונתלו שלטים בכל רחבי היישוב ,ליד מוסדות
חינוך ,מוסדות ציבוריים ,בתי כנסת ומרכזי מסחר
בדבר ההתנהגות בימים אלו .השבוע ,הגברנו
את המודעות בשיתוף פעולה עם מטה ההסברה
למגזר החרדי במשרד הבריאות.
כולנו תפילה כי נעבור את הגל השני בשלום
ונזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו.

לפניות ובירורים,
יש לפנות לפלגי מוצקין
מרכז מידע:

1-800-800-232

תושבים יקרים
לרגל חופשה מרוכזת

משרדי המועצה

יהיו סגורים
מיום ראשון י"ב
במנחם אב  2באוגוסט.
ויפתחו בס"ד ביום ראשון
כ"ו במנחם אב  16באוגוסט.

השנה ,בעקבות משבר הקורונה,
החלטנו להמשיך את פעילות הספרייה
הציבורית באופן מלא גם בחופשת הקיץ.
השירות יינתן בהתאם להנחיות
משרד הבריאות

בכל ענין ושאלה ,ניתן לפנות לטל'

04-8308106
 24שעות ביממה
בברכת קיץ בריא
דן כהן
ראש המועצה

מועצה מקומית רכסים

לבית הקשיש

דרושה מורה לאומנויות

בעלת ידע בתפירה ,ריקמה ,סריגה,
מלאכת יד המותאמות לעבודה עם הגיל השלישי

בעלת ניסיון ,יחסי אנוש מעולים ,וסבלנות רבה.
בין השעות 9:00-12:00
ימי העבודה א,ב,ג,ד
לפרטים ניתן ליצור קשר עם גב' מיקי פרידמן
מנהלת בית הקשיש 0505741123

אשפה בפנים – זה רווח נקי
בתקופה האחרונה ,אנו עדים לתופעה של הנחת אשפה
בסמוך לפח ולא בתוך המיכל.
חשוב להזכיר כי הדבר גורם להימצאות בשטח של חתולים,
שועלים ואפילו חזירי בר.
מעבר לכך ,זוהי גם סכנה בריאותית ממשית!
"העולם הוא החדר של כולם!"

לכן נקפיד:
לשים את אשפה בתוך הפח ולא ליד הפח,
ולסגור את הפח!
לא לשלוח ילדים קטנים שלא מגיעים
לפתח המיכל לזרוק אשפה

זכרו!

נשמור אישית על הניקיון,
ונהנה מסביבה נקיה ,יפה ובריאה !

זה רווח נקי לכולנו!

בשורה משמחת

מבצע חברותות יוצא לדרך
האברכים ובחורי הישיבות הגדולות מקיימים
את העולם יחד עם בני הישיבות הקטנות
אברכים ובני ישיבות גדולות

המעוניינים לתת מזמנם ללימוד משותף עם בני הישיבות
הקטנות השוהים ,עקב המצב ,בבית ,בין שעתיים לשלוש
שעות בשבוע ,מתבקשים

להתקשר למוקד קורונה
בטלפון 04-662-1531

שלוחה  7תת שלוחה 4
בני ישיבות קטנות
המעוניינים להשתתף במבצע ,מתבקשים
להתקשר למוקד קורונה

בטלפון 04-662-1531
שלוחה  7תת שלוחה 5

הלימוד עד יום חמישי ל' אב

למשתתפי המבצע יערכו הגרלות
על פרסים יקרי ערך מידי שבוע )בהתאם למצב(

המעבר מהגן לכיתה א' בצל משבר הקורונה
בכל שנה עם בוא האביב ,אתם ההורים ,ילדי גן החובה והגננות ,מתחילים לחוש את סוף השנה המתקרב ועימו את סיום
תקופת הגן והמעבר לכיתה א' .מטבע הדברים ,תהליכי שינוי ,פרידה ומעבר מעוררים בו זמנית זה לצד זה התרגשות וציפייה
לצד חששות ושאלות כמו :האם הילד מוכן למעבר? כיצד יסתדר? שאלות כאלו ואחרות עולות בכל שנה .אך השנה ,המצב
שונה .השהייה הארוכה בבית והמעבר מהשגרה למציאות חדשה העצימו את השאלות והגבירו את החשש .רבים מכם
בוודאי חוששים כיצד התקופה ה"חסרה" תשפיע על ההסתגלות של ילדיכם בבית הספר .נכון ,הילדים החסירו זמן משמעותי
בגן ,אך יחד עם זאת ,חשוב לזכור כי מערכת החינוך כולה הושפעה מהתקופה הנוכחית ויהיו לכך השלכות על האופן בו
תפתח מערכת החינוך בשנה"ל הבאה ועל היערכות בתי הספר בקליטת ילדי כיתה א'.
כניסה של ילד לכיתה א' מהווה ציון דרך משמעותי בחיי הילד ומשפחתו ,על אחת כמה וכמה בתקופה מאתגרת זו ,ואכן ,בעוד
זמן קצר יחלו הילדים את צעדיהם הראשונים בבית הספר .אתם ודאי עסוקים לא מעט במחשבות לקראת מעבר משמעותי
זה ושואלים את עצמכם כיצד ניתן להתמודד עם המעבר בקלות.
ובכל זאת ,מה אתם ,כהורים ,יכולים לעשות בכדי לסייע לילדיכם?
לסיכום ,תקופת הקורונה מאופיינת באי ודאות רבה ,במתח וחשש בהיבטים משפחתיים ,כלכליים ואישיים .המעבר לכיתה
א' מביא עמו התחדשות והתרגשות .התייחסותנו כמשפחה למעבר חשובה על מנת לעורר בילד חוויה של אמון וציפייה.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

שיחות על ביה"ס -הילד שלכם וודאי סקרן ונרגש לקראת המעבר .יחד עם זאת ,ילדים יכולים לחשוש משינוי לא ידוע .נסו לדבר עם

ילדיכם על בית הספר .אם יש אח או אחות בוגרים ,ניתן לאפשר שיח עימם .אפשרו לילדיכם לשאול שאלות וענו בכנות.
ציפיות -השתדלו שלא לפתח ציפיות מוגזמות .לכל ילד יש קצב שלו ודרך התמודדות שלו .הדגישו את חשיבות המאמץ וההשתדלות

ולא התוצר הסופי.
חששות -ברור שגם אתם כהורים חוששים מהמעבר .זה טבעי .השתדלו להימנע מהעברת החששות לילדיכם ,אך שימרו על כנות

ושיח פתוח .חשוב שתשדרו אמון במערכת ובצוות החינוכי והקשיבו לחששות העולים מילדכם .היו אמפתיים והימנעו משיפוטיות.
אחריות והתארגנות -עודדו את ילדיכם לנטילת אחריות בתחומים שונים המתאימים לגילו .ניתן לאפשר לו לבחור תפקיד בבית.

אחריות זו תאפשר בניית ביטחון עצמי ובניית שייכות.
הימנעות משיפוטיות והשוואה לאחר -כדי להימנע מיצירת מתח וחרדות ,ההשוואה היא רק לילד עצמו וזאת על מנת לעקוב אחר

ההתפתחות האישית שלו .לכל ילד קצב משלו!
סבלנות וסובלנות -בתקופת לחץ עשויה להיות רגרסיה )חזרה אחורה( בהתנהגות ילדיכם .חשוב לגלות סבלנות לילדים ולהתנהגותם,

לצד הצבת גבולות ברורים ועקביים.
קשיים בתהליך הלמידה -אם ילדיכם נתקל בקושי אין לעשות את העבודה במקומו ,אך חשוב לשים לב שלא לוחצים עליו יותר מדי.
עידוד וחיזוקים חיוביים -בכל פעם שילדיכם משתדל ומתאמץ ,שבחו אותו .כך גם כאשר לוקח יוזמה חיובית.

תמיד אפשר לפנות לעזרה -כאשר עולות מצוקות משמעותיות ,כאשר אתם לא בטוחים ורוצים להתייעץ ,אל תחששו לפנות לצוות

החינוכי.

לסיכום ,תקופת הקורונה מאופיינת באי ודאות רבה ,במתח וחשש בהיבטים משפחתיים ,כלכליים ואישיים.
המעבר לכיתה א' מביא עמו התחדשות והתרגשות .התייחסותנו כמשפחה למעבר חשובה על מנת לעורר בילד
חוויה של אמון וציפייה.
ובהמשך לכך ,בפעם הבאה נציג בפניכם רעיונות לפיתוח מיומנויות היסוד.

בכל שאלה והתלבטות ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי-החינוכי ברכסים בטלפון 04-8308413

"ומבשרך אל תתעלם"
חשוב לתמוך בשכנים שבבידוד!

יד ועוד יד = עידוד!

יוצא לאור ע"י מחלקת חינוך

דרייפוס היה הקפטן היהודי היחיד
בצבא צרפת ,וזאת היה לצנינים בעיני
האנטישמים .הם העלילו עליו שבגד
בצרפת .כעונש נושל ממעמדו הצבאי
והוגלה לאי גזירה – "אי השדים".
לימים זוכה דרייפוס מכל אשמה!!!!!

זהו כתב צופן שקוד הפתרון נתון בטבלה למעלה .לכל
אות יש מקום בטבלה ,השרטוטים מורים את מקום האות,
ומספר הנקודות מורה על מספר האות שבאותו מקום
לדוגמא  :האות ק' תיוצג

***

איק בכר גלש
דמת הנך וסם
זען חפף טצץ

הרב יוסף שלום אלישיב  -נלב"ע כ"ח בתמוז ה'תשע"ב
לאחר תפילת ערבית של ליל שבת ניגש אברך לשאול את הרב שאלה הלכתית.
ברר הרב את כל פרטי השאלה ,אך האברך לא ידע את כל הפרטים ואמר  :אשתי יודעת
את כל הפרטים הנ"ל" .אמר הרב" :תבואו שניכם אלי עכשיו ואשמע את השאלה ,לא
אקדש עד שתבואו! כדי שלא תתעכבו ,ותרגישו לא בנח להיכנס בזמן הסעודה!" ואכן כך
היה ,הרב חיכה להם ולא קידש!!! כדי שיבואו מיד לשאול וירגישו בנח – שאינם מפריעים
באמצע סעודת ליל שבת!!

פעם להיות מנודים היו צריכים סיבה מיוחדת!
היום כולם מנודים – שמירת מרחק של  2מטר בין אחד לשני!
 4אמות =  2מטר ,ולמחמירים  4אמות וקצת יותר =  2 1/2מטר.
שולח  :חזקי וינבך
שולחת :תמר גוזלן

לשליחת חומרים :פקס 1534-9578328 :או מיילruthim@rekhasim.muni.il :

