
 

 

 2020אפריל  26                                                                                                                                       ראשון ב' אייר תש"פ יום בס"ד

 19:00, שעה: 462.  ב' אייר,44עדכון  -עדכון יומי
 ,תושבים יקרים שלום

יוטל  – 20:00, בשעה 29.4ועד ליום רביעי, ה' אייר  17:00, בשעה 28.4החל מיום שלישי, ד' אייר 
 סגר בדומה לחג הפסח.

 מחלימים. 43-בבידוד ו 58חולים,  22 -אימות חולים
 
להנחיות משרד הבריאות, אנו נקליט את הטקס ונשדר ביום בהתאם  -ן. טקס יום הזיכרו 1

 .11:00הזיכרון בשעה 

שרת התרבות, מירי רגב, מזמינה את כל התושבים לקחת חלק פעיל  – . טקס הדלקת המשואות 2
בטקס הדלקת המשואות, עם תום הטקס ומיד לאחר שירת התקווה, נצא לשירה המונית 
מהמרפסות בכל חברי הארץ  עם השיר " לחיי העם הזה" על רקע זיקוקי הדינור שיופעלו בהרודיון 

 ובאלות שבות, בקידר והר הרצל. 

, קרן הגוש והרווחה מקדמים מבצע לביקור משפחות עם ילדים תהתיירו–י בגוש עציון . פינות ח3
של פינות  התתאפשר פתיח  ויום העצמאות( ןממחר יום שני ) לא כולל יום הזיכרו .תבעלי מוגבלויו

, בהתאם להנחיות של משרד הבריאות. שלמה והחיות של החי בגוש: מרכז חוויות, ארץ האילים, 
 סדת את הכניסה לאתרים, פרטים בהמשך.המועצה מסב

ללים יחד עם רכבי גשיירה של רכבים צבאים ומשטרה, כב"א, משולטים ומדו   -. שיירת גוש עציון  4
 לחצו כאן.. לפירוט הלו"ז הגברה ומוסיקה של שירי יום העצמאות יעברו בן הישובים

אנשים והמקווה   3בלבד שבכל עת לא ישהו במתחם המקווה מעל  השימוש מותר ו  -. מקווה גברים  5
 להנחיות משרד הבריאות.פועל בכפוף 

די הגנים ערכות ללי ההכינ, מחלקת הגנים, באגף החינוך של המועצה - . ערכות ליום העצמאות6
גוש   ימשמחות ליום העצמאות. הערכה כוללת מגוון חומרי יצירה, חידון חוויתי של "חפש את יישוב

 יעציון". במהלך השבוע הקרוב, כל גננת תשלח לילדים מידי יום חידה, והילדים ילמדו על יישוב
 הגוש. בנוסף מחכה לכם הפתעה של משימה משפחתית. 

 המועצה. יאב ביישוב תיכל ברכב להיום ומחר מחולקים דגלים ל -ל בית אבחלוקת דגלי ישראל לכ

שרות התחבורה הציבורית מסתיים  ןיום הזיכרו 28/4/2020ביום שלישי  – . תחבורה ציבורית 8
 . 30/4/2020וחזרה לפעילות רגילה ביום חמישי  17:00בשעה 

החל מהיום ) בתאום עם מזכיר  אין אישור לקבלת קהל הקוראים. אך  – ה. הפעלת הספריי 9
לנוהל הספריות.  נוהללהישוב ( ועד להנחיות חדשות, הספרייה תאפשר השאלת ספרים בהתאם 

 לחצו כאן.המלא 

 . תזכורת להקלה לתנועה במרחב הציבורי:  10

פעילות ספורט של יחיד, של יחיד עם אדם קבוע אחד בלבד, או של אנשים הגרים באותו  •
 .מטרים ממקום המגורים 500מקום, ולמרחק של עד 

תפילה לא יתפלל אדם יחד עם אדם נוסף או יותר במקום שאינו מקום מגוריו, למעט  •
מטרים ממקום מגוריו או ממקום עבודתו, בהשתתפות  500בשטח פתוח במרחק של עד 

 .מטרים לפחות בין אדם לאדם 2אנשים ותוך שמירת מרחק של  19של עד 
לא ישתתף אדם בחתונה במקום שאינו מקום מגורים, למעט חתונה בשטח פתוח  •

 לפחות בין אדם לאדםמטרים  2אנשים ותוך שמירת מרחק של  10בהשתתפות של עד 
 

 

 

https://www.baitisraeli.co.il/articles/item/248/
https://www.baitisraeli.co.il/articles/item/252/?preview=d5ew6s16a41w15


 

 

 

 

 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  

 מוקד

  052-4524376 -מוקד לגיל השלישי -

 052-4438408 -מוקד קו חם  -

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

 02-9939378 -מרכז חוסן עציון -
 

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

 שלכם ובשבילכם,
 .שלמה נאמן ועובדי המועצה

 
 

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