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 עדכון מיוחד בנושא קורונה
 שלום לכולם,

למרות שנלקחו עשרות  . לשמחתנו וראותגרה להבלות ואנחנו חייבים להתאים את השהממשלה מגבירה את ההג
כשיהיו גם כך שעצמנו,  ות תאפשר לנו לשמור עלקפדה על ההוראה, אין חולים באזורמהערבה,  רונהלקו בדיקות
 לא תהיה הדבקה.חולים, 

למניעת התפשטות נגיף הקורונה. כים להתאים את הפעילות להגבלות וההנחיות שמכתיבה הממשלה ממשי אנחנו
הסכם בין הסתדרות  לאחר פניה של ראשי הרשויות ומחלקות החינוך לראש הממשלה התבשרנו היום כי נחתם

ממשיכים להיות בקשר עם  מאפשר את המשך היישום של הלמידה מרחוק. במקביל צוותי החינוךההמורים לאוצר 
צרת . אני מאמין שהיכולת ליצר מערכת וסדר יום לצעירים, מייתיים בזוםהתלמידים בשיחות טלפון ובמפגשים כית

מחלקת החינוך והמחלקה לשירותים חברתיים  לה.שגרה ותוכן שיכולים לסייע בהתמודדות הקשה ממילא בימים א
 .ה הורית לסיוע בהתמודדות עם המצבמעמידים לרשות ציבור ההורים אפשרות לקבל הדרכ

 
כולנו, נאלצים להתמודד עם מציאות מגבילה, הנוגדת את הרצון החופשי. אין מה לעשות. אלו ימים אחרים שכדי 

בחוסר רצון, ב מהר ככל האפשר לשגרת החיים הרצויה לנו, עלינו לאמץ גם אם שיגיעו מהר לסיומם, וכדי שנוכל לשו
ה, ככל שהמטרה הזו תושג כך ניתן יהיה לטפל בחולים את ההגבלות. המטרה היא לצמצם למינימום את ההדבק

 טוב יותר ואפשר יהיה לשוב לשגרה מהר יותר.
כולנו תלויים  ,ם, סבים וסבתות, כולנו בסירה אחתם, מבוגריאני מבין את הקושי של כולנו, ילדים, נוער, הורים, צעירי

 בזה ולכולנו אחריות משותפת. עם כל הקושי. זה
 

 ההגבלות החדשות נוגעות לעצירת התנועה במרחב הציבורי לכדי מינימום נדרש.
 מה מותר:

  מ׳ מהבית ורק לזמן קצר 100יציאה למרחק שלא יעלה על 

  או מצוקהסיוע לאדם עם קושי תפקודי 

 רכישת מזון, תרופות ואופטיקה 

 קבלת שירות רפואי 

 תרומת דם 

  מטר. לכל המגזרים. כולל מסגדים כנסיות  2אנשים במרחק  10מותרת תפילה רק במקומות פתוחים עד
 ובתי כנסת

 טיפול במסגרות רווחה 

 חתונה, הלוויה, ברית ומקווה נשים לפי הנחיות 

 הפגנה 

 הליך משפטי 

 נהליםהעברת קטין ע״פ ה 

 משלוחי מזון, עיתונים, מוצרי חשמל, מוצרי תקשורת ואביזרים רפואיים, שרות חיוני לתחזוקת הבית 

  מכירה מקוונת / טלפונית עם משלוח לכל סוגי המוצרים, עם משלוח למקום המגורים. המשלוח יונח מחוץ
 לפתח הבית

  פתוחים נוסע אחד או מלווה לצורך רפואי במושב האחורי עם חלונות -מונית 

  נוסעים 2עד  -נסיעה חיונית ברכב 
 
 מה אסור:

 מרכזי קניות 

 מקומות בילוי 

 חנויות לא חיוניות 

 פארקים וגינות ציבוריות 

 אירועים ומסיבות 

 טיולים 

 בתי תפילה בכל המגזרים 

 צמצום תחבורה ציבורית 
 
 

כז את כל הנושאים הנוגעים אנחנו מפעילים דף אינטרנט שהוקם ומר .כדי להתעדכן בכל המידע הרלוונטי לעת הזו
 להתמודדות עם משבר הקורונה. 

 ערבה בימי קורונהם מוזמנים להתעדכן בדף בכל עת בקישור: את
 

 בריאות לכולנו וימים טובים,
 אייל בלום

https://www.arava.co.il/15077/

