
 

 

 
 2020 מאיב 7

 שלום לכולם,

חירום, אולם לא סיום של מצב הועוד  לא שגרה מלאהזו עדיין חזרה לשגרה,  לקראת םצעדיהשבוע החולף התאפיין ב

 חזרה של הפעילות בכל מערכות החיים.לקראת  חשובים צעדיםאלו 

 
י"ב בתיכון, הצוותים נערכו -של כיתות א' עד ג' ביסודי וי"אבתי הספר חזרה ל שהתאפשרהלאחר  חזרה ללימודים:

אחוזים בתיכון. הלימודים מתקיימים תחת המגבלות  90אחוזים מתלמידי היסודי ו  70בנוכחות של והלימודים התחילו 
נמשכים גמישות ויצירתיות.  ,היערכות לוגיסטית וחינוכית חייבואשר מגבלות  ,של משרד החינוך ומשרד הבריאות

הקרוב יפתחו כל מסגרות הגיל  'ביום אד י', עד שיוכלו גם הם לחזור לבתי הספר. הלימודים מרחוק של כיתות ד' ע
ולכן בחלק  ,תחת מגבלות של מספר הילדים אשר יכולים לשהות יחד במרחב הגן . החזרה נעשיתהרך בערבה

ותים הצו. פיצול של הפעילות לימים שונים. מהלך החזרה לשגרה הוא דינמי ונתון לשינוייםיהיה  ,מהישובים
 יםתודה רבה לצוות עושים מאמצים ניכרים לתת מענה לכל הצרכים ולסייע לחזרה טובה לפעילות. ,החינוכיים

ולמחלקת החינוך שמובילה  עד ההוריםולוהחינוך ביישובים, לנהגי ההסעות, לרכזות  ובגנים, רבבתי הספ יםנוכייהח
  .ות בכל המסגרותאפשר חזרה לפעילתתכך שהנחוץ את המהלך ואת המענה החינוכי 

 
לבטל את תשלומי החלטת הממשלה  את בישיבתה האחרונהאישרה : מליאת המועצה הקלות בארנונה לעסקים

  .31/7/2020 -ל 1/5/2020 -לתקופה שבין ה לשלושה חודשים, הארנונה לעסקים

 ברמה האופרטיבית הקלה תבוצע באופן הבא:

כך שמי זכאי חודשיים  עבורההנחה בארנונה אלו, תינתן שישלח בימים  5-6/2020בחיוב הארנונה לחודשים  .א

 בגין תקופה זו.תשלום יידרש  ולאלהנחה יקבל הוראת תשלום שסכומה )אפס( 

 אחד.חודש  עבורההנחה בארנונה , תינתן 2020שישלח בחודש יולי  7-8/2020בחיוב הארנונה לחודשים  .ב

. הבאה לשנהותופחת מתשלומי הארנונה  הההנחה תבוצע בספרי המועצ – 2020למי ששילם מראש לשנת  .ג

  gvia@arava.co.ilמתבקשים לפנות למחלקת הגבייה לדוא"ל המעוניינים בקבלת החזר עוד השנה משלמים 

 מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי מבנה :ההקלה אינה כוללת שבהתאם להנחיות משרד הפנים :שימו לב

צרי תקשורת או כהגדרתם בתקנות ארנונה כללית ברשויות המקומית; מקום למכירת מזון, או מעבדה לתיקון מו

  .מחשבים

 

על כל : על מנת לקבל את אישור ההפעלה "תו סגול" לאישור פעילות עסקית במסגרת הנחיות משרד הבריאות

אתם מוזמנים  .לעסקים מידעבאופן מרוכז באתר המועצה בדף: הנחיות שפורסמו השבוע ומפורטות בלעמוד עסק 

 להיכנס ולהתעדכן על מנת לקדם את מהלך החזרה לפעילות בהקדם ובהתאם להנחיות. 

 rishui@arava.co.il - 0652426-052 - דניס אסולין :מחלקת רישוי העסקים במועצה עומדת לרשותכם

בצעדים  ,אחריהםו לפעילותבערבה חוזרים הצימרים  של השבתת פעילות, בתום תקופה של כחודשיים: תיירות

 יות ואישורים והיא מבשרת על חזרהנעשית תחת הנחפתיחת הצימרים . יחזור לפעילות ענף התיירות כולו ,מדודים

והיכולת לקיים אותם ולתת מענה תיירותי הקפדה על הכללים  .עבור עסקי התיירות בערבה, זו בשורה טובהלפעילות 

  . ענף התיירות כולוחזרתו לפעילות של תשפיע על הצלחת  טוב

 

במהלך השנה וחצי בשבוע שעבר נפרדנו בצער ובתסכול רב ממובלעת צופר. : שטחים חלופיים למובלעת צופר

והחזרת המובלעת לירדן, נערכנו לתרחיש המצער הזה  ,פו מהודעת מלך ירדן על אי חידוש הנספח בהסכםשחל

מיד לפני כשלושה שבועות,  מוקשים על ידי הרשות לפינוי מוקשים.שפונה משטחים חלופיים בשטח  שלוהכנו עתודה 

ר ועבחלופיים  דונמים 800-כשל  עבודות ההכשרה התחילולביצוע הכשרות הקרקע, תקציב  התקבללאחר ש

ממשרד התקבל בתקציב ש ,ומושב צופר העבודה מתבצעת על ידי המועצה האזורית .חקלאים שפונו מהמובלעתה

 חודשים. 4 -כ העבודות צפויות להסתיים בעוד החקלאות.

 

דרך  עד לפריצת ,התמודד איתולעל אף ההקלות הניכרות בהגבלות, הקורונה עדיין מהווה איום שיש להמשיך ו

עלינו לסגל . מדעית שתביא לחיסון וטיפול מניעתי כולל. חשוב לזכור שאין עדיין חזרה לשגרה הקודמת והמוכרת

 .במרחב הציבורי לעצמנו את המצב החדש

ולעדכן את במידה שקיבלתם הודעה על היותכם במגע עם חולה מאומת עליכם להיכנס מיידית לבידוד חשוב לזכור ש

 במידה שאינכם פועלים כך אתם עלולים לסכן את הצוות הרפואי ואת כל מי שבא איתכם במגע.  הצוות הרפואי.

 .ושמרו על כולנו שמרו על עצמכם ,שמרו על ההנחיות

 

 בריאות וחזרה טובה לשגרה,

 אייל בלום

 ראש המועצה
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