
 

 

 2020אפריל  22                                                                                                                                         רביעי כ"ח ניסן תש"פ יום בס"ד

 20:30, שעה:  4.2022., 34עדכון  -עדכון יומי
 

 ,תושבים יקרים שלום
 

בימים אלו אנו מתכוננים ליום הזיכרון ויום העצמאות שיחולו בשבוע הבא. אנו נערכים לסגר שיוטל 
 שוב, במטרה למנוע הדבקות והתפשטות נוספת.

 
 מחלימים. 32-מבודדים ו 55חולים,  32תמונת מצב גוש עציון:   -חולים  מאומתים. 1

 
  20:00בשעה   2020באפריל  29ועד ליום ד'  17:00בשעה  2020באפריל  28החל מיום ג'  -. סגר 2

יוכל אדם לצאת מביתו רק לצורך הצטיידות בתרופות ובמוצרים חיוניים בלבד וקבלת שירותים 
בלבד בתחום יישוב מגוריו, אלא אם בתחום זה לא קיימים שירותים אלו, ואז יוכל לקבלם   םחיוניי

   ולא תתאפשר רכישה של מזון. בתקופה זו תופסק התחבורה הציבוריתמוך. בישוב הס

 
הנחה להגשת הבקשות מועד  עקב המצב החליטה המועצה להאריך את  – הנחות בארנונה  .3

 .  30.6.20,ח' תמוז תש"פ לתאריך . ניתן להגיש בקשות עד  2020לשנת  בארנונה

 .  לחצו כאן -הטפסים מילויההנחות וסוגי ל
 .02-9939991לשאלות ובירורים:  mgviya@gush-etzion.org.il -את  הבקשות יש להגיש בדוא"ל

יזמה עבור מי שזקוקים לסיוע בביצוע בדיקת קורונה,  ניידת עם   המועצה -הניידת הדוגמת.  4
אם קיבלתם הפנייה   נציג מד"א שיבוא עד פתח הבית לבצע את הבדיקה ולשלוח אותה למעבדה.

ממד"א לאבחון ואין ביכולתכם להגיע או שאתם חולים ונתבקשתם לבצע בדיקה ע"י האחות 
ואנו נדאג לשלוח אליכם את  106ו אלינו למוקד חייג –המלווה ולא תיאמו איתכם בתוך יממה 

 לחצו כאןהניידת. לפרטים המלאים 

יש לכם צעצועים שלא נערכים לסייע לישובים או שכונות הנמצאים בסגר, אם    –   איסוף צעצועים.    5
. לפרטים ניתן להביא לבניין המועצה עבור משפחות שזקוקות להם בשימוש וניתן להשתמש בהם?

  etzion.org.il-mankal@gush, 9939915-02נוספים: 

השנה הטקס המרכזי של גוש עציון כי  משטרה וצה"ל  על ידי ה  הונחינולאור המצב      -ום הזיכרוןי.    6
שישודר בכפר עציון לא יהיה פתוח לקהל. לאור זאת החלטנו יחד עם המועצה הדתית לקיים טקס 

ובעמוד הפייסבוק של המועצה. ניתן להיכנס לשידור הישיר שיתקיים  7אליכם בשידור חי בערוץ 
ור: באמצעות הקיש 11:00בשעה הטקס יתחיל ביום שלישי הבא, ד' אייר, 

https://bit.ly/2VCUypL  

לצורך קבלת התו הסגול  יצרנו עבורכם יישומון עם 'גוגל גלייד'   –  התו הסגול  –  עסקים מקומיים.    7
להתנסות על הממשק. אנו מזמינים את מי שטרם הצטרף  לחצו כאןבו ניתן למלא דיווחי עובדים , 

  לחיצה כאן. באמצעותלקבוצת העסקים  

 נונה לעסקים, בעקבות החלטת משרד הפנים: פטור מתשלום אר -פטור ארנונה לעסקים

במטרה לסייע לעסקים בשל מגפת הקורונה ובהתאם להנחיות משרד הפנים בנושא, הוחלט על מתן 
פטור מתשלום ארנונה לעסקים עבור החודשים מרץ, אפריל ומאי. עסקים הזכאים להנחה זו, 

בשובר ומאי אפריל -בהתאם לתקנות שנקבעו, יקבלו זיכוי בגין תשלום הארנונה לחודשים מרץ
יש לשים לב כי הנחה זו תקפה לבעלי עסקים אשר החזיקו בנכס לאחר תאריך  .הקרוב הארנונה

29.2.2020 

 :ניתן לצפות בהנחיות ובזכאויות המלאות העוסקות בפטור בקישור הבא

arnona.pdf-less-https://www.gov.il/…/news_2020_corona_takana 

https://www.baitisraeli.co.il/forms/?category=31
https://www.baitisraeli.co.il/articles/item/250/?preview=d5ew6s16a41w15
mailto:mankal@gush-etzion.org.il
https://bit.ly/2VCUypL
https://cy7gz.glideapp.io/
https://chat.whatsapp.com/EzTb0hK5srtHnZwV86RG9V
https://www.gov.il/BlobFolder/news/news-21042020/he/news_2020_corona_takana-less-arnona.pdf?fbclid=IwAR38fjleJECKC6I7ozTYZF-BJX-VUusBSYl1_cbevmzrxHN-M9bXt-NIMa4


 

 

 

פעמיות ובמסכות? -משתמשים במגבונים לניקוי ולחיטוי? בכפפות חד -. שומרים על הסביבה8
לציבור להשליך את המוצרים הללו לפח ולהימנע המשרד להגנת הסביבה ורשות המים קוראים 

 .במיוחד בימים אלו -מהשלכתם לשירותים, ובכך להפחית סתימות וגלישות ביוב וזיהום סביבתי 

לתושבי הגזרה מקיימת חטיבת  צה"לבכל שנה, כחלק מחיזוק החיבור בין  -. מיני חניון צה"ל9
השנה, עקב הגבלות הקורונה  לפי תושבים.חניון צה"ל בגזרה בו מבקרים אאיתנו  עציון בשת"פ 

לאור חשיבות החיבור . בוטלו חניוני צה"ל והבסיסים הפתוחים במדינה בכלל ואצלנו בגזרה בפרט
"שיירת  -בין צה"ל לתושבים ביום העצמאות נקיים השנה את החניון המסורתי במתכונת אחרת 

 בין יעברויחד עם רכבי הגברה  וגליםומדמשולטים  צה"ל וכוחות הביטחוןשיירות של . גוש עציון"
 בהמשך.לו"ז שיפורסם על פי  םובייישה

 -פיתוח מנועי צמיחה לאחר משבר הקורונה  -יחד בונים את המחר ב – אסטרטגית יציאה.  10
בימים אלה אנו מקימים צוות אסטרטגי לגיבוש התוכניות לצמיחה ומינוף המצב הנוכחי למען 

 הצוות יעסוק בין היתר בנושאים הבאים : תיירות , מסחר , עמותות ועוד.תושבי גוש עציון . 

 :(אנשים 15 -כל קבוצה מוגבלת ל)אנו קוראים לכם לקחת חלק בגיבוש התוכניות 
 לחץ כאןלהצטרפות לקבוצת אסטרטגיית תיירות 

 לחץ כאןצת אסטרטגיית מסחר להצטרפות לקבו
 לחץ כאןלהצטרפות לקבוצת אסטרטגיית עמותות 

 
 

 

 דפי מידע

 -שלנו דף הפייסבוק -
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  

 מוקד

  052-4524376 -מוקד לגיל השלישי -

 052-4438408 -מוקד קו חם  -

 \050-5787786 -מתנדבי לב פתוח -
058-5787786 

 02-9939378 -מרכז חוסן עציון -
 

 אנו נושאים תפילה לבורא עולם שנעבור את המשבר במהרה וללא נפגעים.
 ושקט לכל עם ישראל. שבוע טוב

 שלכם ובשבילכם,
 .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
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https://www.facebook.com/dover.gushetzion/
https://www.facebook.com/dover.gushetzion/
https://bit.ly/2ynb312
https://bit.ly/2UZtZKS
https://bit.ly/2ybJI1V
https://bit.ly/39j69iE

