
 

 

 2020 מרץב 20
 עדכון מיוחד בנושא קורונה

 
 

 עבר עלינו.ד מא מורכבשבוע 

. אנחנו רחוקים כחברה שבוע שבו כל יום העמיק אצל כולנו את ההבנה ואת המשמעות של המשבר אליו נקלענו
 מסיום וחזרה לשגרה ולמעשה אנחנו נכנסים כעת לשגרת משבר.

 בצו את אכיפת ההנחיות של משרד הבריאות נועיגש ת לשעת חירוםתקנואת הבמהלך הלילה אישרה הממשלה 
רשימת  של צורף קובץמ .תקנותלמי שלא ישמע ההנחיות על קיום שגופי האכיפה יאכפו את שמשמעותן היא 

 .שעת חירוםלתקנות לבהתאם  הפעילים ענפיםה

חת אחריות אישית להפחתה של מספר הנדבקים. זה מחייב את כולנו לקהיא להביא חשוב לזכור שתכלית ההנחיות 
 . פגש עם מי שלא חייביםילהולהמנע מ על מילוי והקפדה על ההנחיות

על מנת לתת מענה טוב ומקיף לכל הצרכים, של במועצה אנחנו נערכים תוך כדי תנועה עם צוותי החירום 
 התלמידים, של הגיל השלישי, של היישובים, של הקהילה כולה בכל ההיבטים.

הלמידה מרחוק לתלמידי בתי  ההיערכות מחדש ניכר כי אנחנו מגלים עוד יכולות וכוחות באופן אישי וקהילתי.בתוך 
תודה נוער. הספר נכנסה לשגרה והיא נותנת מענה גם לצד הלימודי וגם ליצירת סדר יום ומשמעות עבור הילדים וה

 שעושים הכל והופכים כל אבן כדי לתת מענה שלם לכל הצרכים של כל התלמידים.לצוותי החינוך והמורים 
 

 תאבמעט לדחות ו לרשויות מספקשמשרד הפנים  תאפשרוהשתמש בהוחלט ל ,מליאת המועצהבישיבת  ,אתמול
מנת להקל על בעלי עסקים שנקלעו לקשיים כלכליים כתוצאה מהנסיבות החריגות על  ,לעסקים נהארנו שלומית

. התשלום הנדחה ישולם בתוספת הפרשי הצמדה אך 2020במאי  1יידחו עד ליום מועדי תשלום הארנונה  .שנוצרו
  .ובן שלא יתווספו עליו תשלומי פיגוריםכמ

טרייה. התוצרת חקלאית נקודת אור אחת היא היכולת שלנו כאזור חקלאי לתת מענה לצורך באספקת תוצרת 
לישראל. היום  ליתהישרא עד כמה חשובה החקלאות מבהירה שובשממשיכה לצאת מן הערבה לכל השווקים, 

 .ובעתיד
 

ו שיש לנו , המסירות, העבודה הבלתי פוסקת והידיעה שלנהצוותים הרפואיים שלנונקודת אור נוספת היא עבודת 
 .אני מוריד בפניכם את הכובע. משענת לכולנו נותנת, כאן צוות שראוי לכל שבח

 
 פעל בהתאם להן. אנחנו ממשיכים להיות קשובים להנחיות ונ

אנחנו מפעילים דף אינטרנט שהוקם ומרכז את כל הנושאים הנוגעים  .כדי להתעדכן בכל המידע הרלוונטי לעת הזו
 התמודדות עם משבר הקורונה. ל

 בימי קורונה ערבהם מוזמנים להתעדכן בדף בכל עת בקישור: את
 

 נו וימים טובים,בריאות לכול
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