
 

 

 2020אפריל  07                                                                                                                                        שלישי י"ג ניסן תש"פ יום בס"ד

 :0514, שעה: 4.207. ניסן תש"פג י" (40)  -עדכון יומי
 

 ,תושבים יקרים
מאתגר בהחלט. חג הפסח הזוי משהו. אבל כך היא נפש האדם להיבנות מכל חוויה  חודש האביב

 חומרי בניה ולא כלי הריסה חלילה.ומכל ניסיון שהקב"ה מזמן לנו ובלבד שנראה בכך 
נלמד להאריך בסיפור יציאת מצרים כשסביב השולחן בני בית   ,נלמד מהי משפחה גרעינית החג הזה

לא יזכו לשבת בראש   70  –  60בודדים ולא חגיגת ענק. זוגות צעירים שעד לפני חודש חשבו שלפני גיל  
 בד. שולחן ליל הסדר, עומדים למצוא עצמם מנהלים את הכל ל

מבט אל הגאולה, מבט אל התפקיד האישי  להסתכל קדימה. חג האביב הוא מכך אבל לא פחות
. לנגד עינינו תכל אחד ואחי ובבגאולה הלאומית. כמה מעט תלוי בי לכאורה ופתאום עם שלם תלוי ב

 יהיה מה לספר לנכדים בדורות הבאים.בטוח  –גדת הפסח הנכתב עוד פרק ב
תהיה קשה. האם כולם   יאגם ה  ,חזרה אל הנורמאליות  -שבקרוב יתחיל השינוי המיוחלעושה רושם  

יחסים החברתיים בכיתות של ילדינו יחזרו אוטומטית למקום שבו היחזרו למקום עבודתם, האם 
 ,בהרגלי הלמידה שלהם יאפשרו להם לחזור באותו יום כאילו לא היה כלום  םיישינוההופסקו, האם  

 רו בשלום את מציאותם המבודדת בתוך ביתם לאורך שבועות ארוכים. האם זקנינו יעב
 בוא נחשוב איך יוצאים ממצרים הפעם, איך מחדשים ימינו כקדם וגם בהכרח איך משדרגים.

 !כשר ושמח ורק בשורות טובות לכל עם ישראל ולבני גוש עציון החביבים בפרטבריא, חג פסח 
 

  שלכם,
 שלמה נאמן.

 

עוברים ביחד ימים מאד מאתגרים, יחד עם זאת ממשיכים לשמור על רציפות תפקודית ולקדם אנו  
 בכל המרץ את הפרויקטים  השונים ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.

 19:00בשעה  07.04.2020על פי התקנות שאישרה הממשלה, החל מהיום, יום ג׳  – סגר  •
, נאסר על אדם לצאת מהיישוב בו הוא גר אלא לשם הצטיידות 6:00בשעה    10.4ועד יום ו'  

במזון, בתרופות או במוצרים חיוניים, או לשם קבלת שירותים חיוניים, אלא אם לא ניתן 
 .לעשות זאת בישוב מגוריו 

, יופסקו שירותי 8:00בשעה  12.4א׳ ועד יום  20:00עוד נקבע כי החל מהיום בשעה  •
 התחבורה הציבורית

 .7:00בשעה  (9/4) חמישיויסתיים ביום  15:00-ב  (8/4) מחר ייחל מהבתים יציאה עוצר •
 

 המגבלה, קבעה תיקון לתקנות לשעת חירום אשר אומר כי בנסיעה לרכב לצורך חיוני  הממשלה 
 כניסת יאשר מעסיק כי נקבע, כן כמו, מקום באותו הגרים אנשים על תחול לא נוסעים שני של

 עם במגע היה ולא המחלה תסמיני בעל אינו העובד כי לאישור בכפוף רק העבודה למקום עובדים
 17/4/2020 ל עד יוארכו חירום לשעת תקנותה של תוקפן .מאומת חולה

  מחלימים. 4-מבודדים ו 187חולים,  47 :יש עציון בגוש רגע זהל נכון 

 ממשיכים לתת שירות ולעבוד במתכונת חג. –  עובדי מערך שירותים מוניציפליים  -. שירות לתושב  1
ביטחוני פנו למוקד . במקרה של אירוע  106  –ניתן יהיה לפנות למוקד  המועצה יהיו סגורים,    מוקדי

 .1208 -הביטחון

 

עושים מאמצים לשמור על השגרה גם בזמן חירום וממשיכים לקדם  אנו -בעת חירום שגרה.  2
שיפוץ ושדרוג מרכז הספורט   את גם מקדמים ,לצד פיתוח וקידום אלפי יחדות דיור פרויקטים 

סולאריים, מגרשי שחבק, מט"ש לים אנפוהבריכה, אודיטוריום, מבנה המועצה, בית ספר אוריה,  
 נוקדים ועוד .



 

 

 ירושלים לעיר להכניס הונחו ירושלים עוטף מחסומי 16:00החל מהיום בשעה  –הנחיות צה"ל  .3
העוסקים בעבודה חיונית במסגרת תפקידם או בדרך נסיעת בעלי תפקידים  :הבאים במקרים רק

 ם.ינסיעה לצרכים רפואי, ת מצרכים חיונייםינסיעה לקני, מ/אל מקום העבודה
אנא עמדו בהנחיות אלו, בכדי למנוע עוגמת נפש  .לאדם אחד בלבד הנסיעה ברכב מוגבלת עד ל 

  מיותרת במחסומים.

 
  צוות  מקימים  אנו  אלה  בימים  - הקורונה  משבר  לאחר  צמיחה  מנועי  פיתוח  - המחר  את  בונים  ביחד .  4

  היתר  בין  יעסוק  הצוות . עציון  גוש  תושבי  למען  הנוכחי  המצב  ומינוף  לצמיחה  התוכניות  לגיבוש  אסטרטגי 
 . עמותות ,  מסחר ,    תיירות :  הבאים   בנושאים 

 
הראשון שנחשף לפגיעה בתחום וכולל בין היתר חברות תחבורה התיירות הינו הענף   -ענף התיירות

 והסעות, מסעדות, אתרי תיירות ועוד.
חווים ירידה ו הגל השני שנפגע הם אותם ענפים המאופיינים בהתקהלות אוכלוסין – מסחר

קמעונאות )קניונים ומרכזי קניות(, אולמות אירועים, חברות קייטרינג,  עסקי הםיניב .במכירות
 הפקת אירועים ועוד.

מגזר העמותות סופג פגיעה קשה מהפסקת התרומות של עסקים וכן מצניחת התמיכה  - עמותות
מהממשלה. רוב המוחלט של העובדים הוצאו לחל"ת , הנזקים שייגרמו למטופלי העמותות עלולים 

 י הפיכיםלהיות בלת
 

לצד הענפים הרבים הנפגעים, ישנם תחומים שרושמים עליה בפעילות על רקע משבר הקורונה, בהם 
עם זאת, הנזק העסקי המצרפי בענפים  .רשתות השיווק, עליה בהזמנות שליחויות, רשתות הפארם

 הנפגעים מהמשבר גבוה משמעותית מהתועלת בקרב הענפים הצומחים במשבר.
 :אנשים( 15 -ל מוגבלת קבוצה )כל התוכניות בגיבוש חלק לקחת לכם קוראים אנו

 כאן לחץ תיירות אסטרטגיית לקבוצת להצטרפות 
 כאן לחץ מסחר אסטרטגיית לקבוצת להצטרפות 
 כאן לחץ עמותות אסטרטגיית לקבוצת להצטרפות 

 

אנו מזמינים את כל בעלי העסקים בגוש עציון להצטרף לקבוצת הוואטסאפ  בנוסף - עסקים.  5
שפתחנו לתמיכה וסיוע לבעלי העסקים. היום נשלחו מסמכים לביטוח הלאומי ונשלחים עדכונים 

. מי שטרם נרשם  HnZwV86RG9Vhttps://chat.whatsapp.com/EzTb0hK5srtמעת לעת 
  https://bit.ly/3dZotAOלקניון הדיגיטלי מוזמן להירשם ולהצטרף לעסקים שכבר הצטרפו: 

האגף לשירותים חברתיים,  -תוך כדי שמירה על הרצף התפקודי. חיזוק החוסן הקהילתי  6
מרכז החוסן ומרכז הצעירים התגייסו במלוא המרץ למשימות השונות. המתנ"ס על שלל אגפיו, 

חבילות וערכות אוכל וחוסן חולקו ביישובים לקשישים ולמשפחות הנתמכות ברווחה. קרן גוש 
עציון והקרן לעזרה הדדית גייסו בעזרתכם ובעזרת החל"פ תרומות עבור משפחות נזקקות 

תפעולי המשיך בתגבור פינוי הפחים על אף הקושי ומשפחות נוספות שנפגעו מן המשבר. האגף ה
 בכוח האדם וימשיך גם במהלך החג.

אנו חשופים למתרחש בחלק מהישובים החרדים  בארץ, חשוב לציין  – חרדים במועצהישובים . 7
כי תושבי מיצד ומעלה עמוס מבינים את הוראות השעה ופועלים  בהתאם להוראות משרד 

  ., ישר כוח על השותפותהבריאות

 

 דפי מידע:

 -דף הפייסבוק שלנו -
https://www.facebook.com/do

ver.gushetzion/ 

 -אתר המועצה -
https://bit.ly/2ynb312  

 -בערוץ הגל השקט בטלגרם -
https://bit.ly/2UZtZKS  

 -SMSניתן להירשם לדיוור ועדכוני  -
https://bit.ly/2ybJI1V  

https://chat.whatsapp.com/HAFcrACvoGkFZ44y34Nrbz
https://chat.whatsapp.com/CAX28arLlV3LFF0LjkpQwr
https://chat.whatsapp.com/FvNL22CLxIXLVW8ZNSZELe
https://chat.whatsapp.com/EzTb0hK5srtHnZwV86RG9V
https://bit.ly/3dZotAO
https://www.facebook.com/dover.gushetzion/
https://www.facebook.com/dover.gushetzion/
https://bit.ly/2ynb312
https://bit.ly/2UZtZKS
https://bit.ly/2ybJI1V


 

 

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

 לכל עם ישראל. , כשר ושמחפסח בריאחג 
 ובשבילכם, איתכם

 .שלמה נאמן ועובדי המועצה
 

בשגרה ובחירום קל להיות מעודכן עם היישומון החדש של המועצה, חפשו 'גוש עציון' בחנות האפליקציות 
 https://bit.ly/39j69iE -או היכנסו ישירות

https://bit.ly/39j69iE

