
דווקא בתקופה זו אנו רואים פעילות ענפה של הירתמות התושבים.
זה הזמן שלנו להגיד תודה ולהציג את העשייה המבורכת.

קבלו אותם: 

תושבי מטה יהודה היקרים,
העשייה המבורכת שלכם עושה גלים אך חשוב מכך- היא 

מצביעה על ערבות הדדית ודאגה לזולת ראויים לשבח.
אני גאה לעמוד בראש מועצה ששמה לה דגש להושיט יד 

לכל תושב בעת צרה.
גאים בכם, המשיכו כך ושמרו על עצמכם.

שלכם ובשבילכם,
ניב ויזל 

ראש המועצה האזורית מטה יהודה

היוזמות
של

מטה יהודה



אשתאול
בימי ראשון

מתקיימת פעילות 
לחניכים באמצעות 
ZOOM אפליקציית

בימי שני
מתקיים אתגר טיק טוק

בימי חמישי
המדריכים מכינים סרטון 

לחניכים.

דווקא בתקופה זו אנו רואים פעילות ענפה של הירתמות התושבים.
זה הזמן שלנו להגיד תודה ולהציג את העשייה המבורכת.

קבלו אותם: 

נפגשים מרחוק:



במושב התקיימה מסיבת חצרות וגינות 
שאורגנה על ידי הוועד המקומי והביאה 

אנרגיות חיוביות לתושבים. 

בקוע
יאללה קרחנה



גפן
מחוברים תמיד

קבוצת הווטסאפ של 
היישוב מלאה בהפעלות 

קהילתיות מהנות.



טל שחר
תולים תקווה

תושבי טל שחר פיזרו 
שלטים עם מסרים 

חיוביים ברחבי היישוב.



כפר אוריה
דואגים לכולם

הישוב דואג להעביר למשפחה של 
חולת קורונה ביישוב אוכל מבושל 

בכל יום

ויושב ראש הוועד עודד
עשה בשבילם משלוח

מבית המרקחת.



מסילת ציון
קהילקורונה

 ZOOM-ב סדנאות  מעבירים  ביישוב 
ומומחים  יוצרים  אומנים  עם  יום  בכל 

בתוכנית שמותאמת לכל המשפחה



נווה אילן
מה שקורה כאן

שלום  "אמירת  קיימו  היישוב  תושבי 
ושעה  יום  נקבעו  שבה  קהילתית" 
לשני  אחד  לנפנף  החוצה  יצאו  וכולם 

לשלום מרחוק. 

יוזמות נוספות בידיעון היישובי



נתיב הל"ה
עשייה מתמדת

ילדי נתיב הל"ה מכינים שלטים 
צבעוניים ופיצות בעוד המבוגרים 

מכינים ערכות מזון בשיתוף פעולה 
עם עמותת לתת.

יוזמות נוספות בידיעון היישובי



צור הדסה
גם השנה זוכרים

הנוער התחיל לעבוד על טקסי יום 
הזיכרון ויום העצמאות מקוונים. הם 

גם תולים שלטי אזהרה בכניסה לגנים 
ציבוריים במטרה להגן על התושבים.



צרעה
שירו איתנו
אורנה היפה כותבת 

שירים להעלאת 
המורל בקרב 

התושבים.

בקיץ ההוא לבשתי לבן,
ויחד יצאנו לבלות,

בקיץ ההוא לבשתי לבן...
היה חלקי עם הכלות.

נולדו ילדים וגם נכדים. 
מרוץ החיים קבע עובדה בשטח...

יותר מדי יחד הכניס הביתה מתח...

אבל היום, ביום הזה ממש           
כשאנחנו בבית סגורים
ואוכלים מאותו מגש,

אני מגלה ונזכרת  מחדש...           
שהשכלתי לבחור

ויש המון סיבות לשמוח,
כותבת את זה כאן כדי לא לשכוח!



קיבוץ הראל
יצירתיים בקורונה
הנוער בקיבוץ הראל יצר מספר 

סרטונים מצחיקים כדי לבדר את 
התושבים. פייר, צחקנו מלא!

בקיץ ההוא לבשתי לבן,
ויחד יצאנו לבלות,

בקיץ ההוא לבשתי לבן...
היה חלקי עם הכלות.

נולדו ילדים וגם נכדים. 
מרוץ החיים קבע עובדה בשטח...

יותר מדי יחד הכניס הביתה מתח...

אבל היום, ביום הזה ממש           
כשאנחנו בבית סגורים
ואוכלים מאותו מגש,

אני מגלה ונזכרת  מחדש...           
שהשכלתי לבחור

ויש המון סיבות לשמוח,
כותבת את זה כאן כדי לא לשכוח!



קרית ענבים
מחלקים באהבה

תושבי הקיבוץ חילקו יין ושוקולד 
לבתי החברים ושלחו לכל בית אב 

מארז שי חגיגי.



שריגים
מחלקים אהבה

כדי להכניס את הטבע אל הבתים ולהעלות את המורל 
חולקו למעלה מ-250 עציצים לכל בית אב בישוב

התקיימה פעילות צילום

חולקו שוקולדים לתושבים ששהו בבידוד

נפתחה קייטנת קורונה דיגיטלית לשכבות ד‘-ו‘



תירוש
שומרים על קשר

בכל יום מתקיימת פעילות לילדי ונערי תירוש עם משימות, 
חידות, המלצות ואימונים.



עוברים את זה ביחד

חג שמח!



לשרותכם 8108* moked@m-yehuda.org.il מייל

www.m-yehuda.org.il
אתר המועצה

WhatsApp 052-7250801 הודעות 

פייסבוק מטה יהודה

אפליקציה מטה יהודה

המועצה האזורית מטה יהודה
איתכם בכל הערוצים!


