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 שלום לכולם,
אלו הקלות זו אינה  -הסתיימה ובעקבותיה גם הגיעו הקלות בהנחיות. חשוב להבין  "המבודדת" חופשת הפסח
. עם כל הקושי להמשיך ולשמר את מצב החירום ברמה האישית, המשפחתית, הכלכלית והחברתית, חזרה לשגרה

 כדי למנוע נסיגה והתדרדרות.  ,ותה על ההנחיעלינו להמשיך ולשמר את מידת הזהירות והשמיר
על ההנחיות ועל הימנעות, ככל שהדבר אפשרי, מיציאה מהאזור או אירוח של מי  להמשיך ולהקפידהמשמעות היא 

שאינם תושבי הערבה. זה קשה. זה מכביד וזה הכרחי אם ברצוננו להמשיך לשמור את הערבה ותושביה ללא 
. אני מבקש מכל מי שמצוי בקבוצות עלינו לשמור עליהםקבוצות הסיכון, שמצויים ב הדבקה בקורונה. יש בקרבנו מי

 סיכון להמשיך ולהקפיד על ההנחיות במלואן. אנחנו נעשה כל שנדרש כדי לסייע ברמה האזורית, הקהילתית.
 

ערכת במסגרות השונות. כרגע מדובר עדיין על מ פעילות מערכת החינוךבמקביל להקלות בהנחיות חזרה גם 
היערכות לא פשוטה. לאור ים מרחוק על כל המשתמע מכך. למידה מרחוק דורשת מההורים ומהמשפחה לימוד

הקושי, מחלקת החינוך ובתי הספר נערכו על מנת לנסות ולהקל את ההתארגנות וחילקו את הלמידה לרצועות זמן 
 נויים והתאמות ככל שיידרש. ך לעבור שיבהתאם לשלב החינוכי. יש עדיין בעיות והתנגשויות והפעילות תמשי

 
מרכז  ., קיומו בצל ההגבלות על התכנסויות לא יאפשר לקיים עצרות זיכרון יישוביותערב יום השואהמחר יחול 

 ילה ערבה יעביר מפגשי זיכרון בסלון בזום כך שניתן יהיה לקיים התכנסות וירטואלית שתיוחד ליום השואה. הק
 ים לקבוצות גיל ואתם מוזמנים לקחת בהם חלק: יתקיימו שני מפגשים מותאמ 20/4בערב יום השואה 

 על ידי המדב"ים.  יונחובישובים,  י"ב-לשכבות ט'שיחות זום  – זיכרון בסלון 21:00
 ם ישלחו על ידי כל מד"ב לחניכיו. יקישורים למפגש

  18-99גילאי מפגש זום, מיועד ל – זיכרון בסלון לקהילה 21:00
עדותה המצולמת של יהודית יגרמן ואחריה שיחה על תקווה ואמונה במהלך השואה עם נתנאל אלינסון בהנחיית 

 . אלירז דאי
 לקהילה ישלח ביישובים. זיכרון בסלוןזימון ל

 .ח-פעולות לכיתות דבשעות אחה"צ יתקיימו ביישובים  21/4יום השואה  ב
 

בתקופה זו . בשגרה ועל אחת כמה וכמה בחירום מענה רחב, במועצה נותנתשירותים חברתיים המחלקה ל
חינוך ועוסקת, יחד עם שאר הו פעולה בין תחומי הרווחה, הבריאות, החברההשיתוף חיזוק פועלת ל המחלקה

עבור קבוצות אלה. צוות המחלקה זמין  מודלים לסיועמחלקות המועצה, במיפוי קבוצות בסיכון באוכלוסייה ובפיתוח 
 לפניות בכל נושא.

 
 אתם מוזמנים ליצור קשרהמועצה פועלת בימים אלה במסגרת מצומצמת אולם עם מענה בכל האגפים והמחלקות. 

 ענה בכל תחומי הפעילות.טלפוני ולקבל מ
 
 

 , אייל בלום
 ראש המועצה

 
 מצורף קובץ המפרט את ההנחיות וההגבלות, מה מותר ומה אסור.

 
אני מזכיר לכולכם שאנחנו מפעילים דף אינטרנט מיוחד המרכז את כל הנושאים הנוגעים להתמודדות עם משבר 

 ערבה בימי קורונההקורונה. אתם מוזמנים להתעדכן בדף בכל עת בקישור: 

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

