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 אימות חולים:

 725 , מבודדיםחולים 6מצב חולים עד כה:  •
תושב מיצד, יצחק בלום, אובחן היום כחולה קורונה. היישוב הוציא הודעה מסודרת  •

 לתושבים על המסלול, מי שבא במגע עימו מתבקש להיכנס לבידוד על פי ההנחיות.
חנה כחולה. היישוב תחקר את תושבת קרית ארבע שעובדת כגננת ביישוב תקוע אוב •

 מסלולה ועדכן את התושבים וההורים.
 

 , עמדת הרב קו בגוש עציון תהיה סגורה. 24.3שימו לב החל ממחר,  תחבורה ציבורית:.1

זקוקים  -עם משלוחים עד הבית (צומת הגוש)פארם בקניון הרים -יו: ותוספים תרופות. 2
, 058-5454508 הודעהשלחו . כל חברי כל קופות החוליםל שירות. ובריאות לתרופות, תוספי תזונה

 .לביצוע והזמנה ציינו את שמכם ומספר הטלפון שלכם ורוקח יחזור אליכם
 ₪ חינם. ₪200, בקניה מעל  15מחיר המשלוח 

 
 כרגיל.ופרסל פתוח וגם הש,  00:00רמי לוי בצומת הגוש ממשיך להיות פתוח עד .מרכזי קניות: 3

מתנ"ס גוש עציון נערכים להפעלת   :אנחנו שומרים על הילדים שלכם –אתם שומרים עלינו .4
 8. הפעילות תתקיים בקבוצות של ביישובים -בריאותפעילות הפגתית לילדי העובדים במערכת ה

היכנסו לקישור:  אנשי צוות, ובהתאם להוראות והנחיות משרד הבריאות . 2ילדים ו 
https://bit.ly/3dq6QcS  

המועצה ממשיכה לפעול לחיזוק החוסן הקהילתי, עם פעילויות לכל המשפחה : חושבים עליכם.5
מהבית. בשבוע שעבר זכתה משפחת כהן מפני קדם בארוחה ממסעדת רוזה גוש עציון בתחרות 

 המשחק היצירתי. 

ום התחלנו תחרות אפיה לכל המשפחה, כנסו לקישור לפרטים נוספים ואולי תזכו בארוחה הי
  https://bit.ly/2J5CwXk ד מבתי העסק של גוש עציון: מפנקת עד הבית מאח

ביום חמישי הקרוב תקיים מחלקת הגנים שיחה פתוחה לילדי "מסיבת עיתונאים לילדים": .6
. במהלך השיחה יעלו מומחים ויענו על השאלות וצביקי הצב יקפוץ לבקר. ZOOMהגנים ביישומון  

  https://rb.gy/0behojלשאלות:   https://us04web.zoom.us/j/2829430473לצפייה: קישור 

מחפשים עבודה או יש לכם הצעות עבודה? פתחנו עבורכם מאגר לעבודות בגוש  -לוח "דרושים".7
  https://cutt.ly/LtvU7Gyעציון, ניתן להיכנס להציע ולמצוא עבודה. 

 מתמודדים ביחד •
לינו במידה מועצה אזורית גוש עציון פונה לתושבים הנמצאים בבידוד ומזמינה אתכם לפנות א

 ואתם זקוקים לסיוע כתוצאה מחוסר יכולת לצאת מהבית. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע .

 050-5787786 -פתוח מתנדבי לב ;052-4438408 -מוקד קו חם ;052-4524376 -לפניות קורונה

החדשה של  בשגרה ובחירום קל להיות מעודכן עם היישומון
המועצה, חפשו 'גוש עציון' בחנות האפליקציות או היכנסו 

  https://bit.ly/39j69iE -ישירות
 

 אנו נושאים תפילה לבורא עולם שנעבור את המשבר במהרה וללא נפגעים.
 שלכם ובשבילכם,

 המועצהשלמה נאמן ועובדי 
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