
 

 

 בס"ד 

 2020מאי  06                                                                                                                            רביעי י"ב אייר תש"פ יום 

 

 20:10, יא' אייר תש"פ  -6.5.20 -(45יומי )עדכון 

 תושבים יקרים,
לשעת חירום, אשר יאפשרו את המשך החזרת המשק   תהקלות בתקנו תהממשלה אישרה שור
 .לחצו כאןאנו נערכים לשלב ב' במסגרת תוכנית הממשלה. לתוכנית המלאה  לפעילות בצל קורונה.  

 
 מחלימים. 59-מבודדים ו 13חולים,  9 -מצב אימות חולים

 
הותר פתיחת פעילות בספריות, צימרים, שמורות טבע, אתרי מורשת  –פתיחת אתרים ומרכזים.  1

 בהתאם להגבלות. , 7/5/2020הקניון החל מיום חמישי וגנים לאומיים, וכן  פתיחת 

נותרה מגבלה ,  מטרים ממקום המגורים 500בוטלה המגבלה על תפילה במרחק של  –. תפילה  2
  אנשים בשעת תפילה במקום פתוח. 19של 

 .( 10אנשים ) במקום  19השתתפות של עד מותרת  ברית מילה 
 
הנחיות הממשלה חל איסור על הדלקת מדורות ביום שני ערב ל"ג במסגרת    –  ג בעומר"למדורות  .    3

(. האיסור על הדלקת מדורות בערב ל"ג בעומר, חל על המרחבים הציבוריים, חצרות 11.5.20בעומר )
 בתים משותפים וחצרות בתים פרטיים.

 מוסדות חינוך. 4
ילדי הגן תחולק לשתי קבוצות . קבוצת 10/5/2020ילדי הגנים חוזרים לפעילות ביום ראשון  –גנים

-ג במשך שבועיים רצופים, והקבוצה השנייה תלמד בימים ד-קבוצה אחת תלמד בימים א קבועות.
הפעילות תתקיים בין  במשך שבועיים רצופים. בתום שבועיים יתחלפו הקבוצות בימי הפעילות. ו

 14:00 -ל 7:55השעות 
 ם, באמצעות המיל וצוות הגננות.הודעה מסודרת תשלח  ע"י המועצה האזורית להורי

המתנ"ס נערך לבחינת חלופה להארכת יום הלימודים, בהתאם להנחיות משרד בריאות,   -צהרונים  
 פרטים בהמשך.

הנהלת "בשבילי החינוך" נערכת לפתיחה מחודשת  של המעונות,  –"  מעונות "בשבילי החינוך
פרטים ישלחו להורים בימים . בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה

 הקרובים.
המתווה להפעלת מעונות היום ומשפחתונים לגיל הרך טרם סוכם עם משרד  – מעונות פרטים

הבריאות, כדי להיערך להפעלה בימים הקרובים, התבקשו המעונות להתארגן לפי המתווה שהוצע  
 לחצו כאן. -. לפרטים המלאיםילדים בכיתה, עם צוות כ"א הקיים 17עד 

ניתנת האפשרות לקבל קהל עם מחלקת  השפ"ח  והאגף  –  משרדי הרשותב. קבלת קהל  5
להנחיות משרד  ובהתאם   עם מראש תיאוםבחברתיים. קבלת הקהל מתקיימת  םלשירותי

 שאר המחלקות השרות לתושב ניתן באמצעות דיגיטלי. בהבריאות . 

נותרו מקומות אחרונים בצוותי אסטרטגיה שהקמנו לגיבוש תוכניות  -. אסטרטגית יציאה 6
 צמחיה ומינוף המשבר. ניתן להירשם:

   לחץ כאןלהצטרפות לקבוצת אסטרטגיית תיירות 
  לחץ כאןלהצטרפות לקבוצת אסטרטגיית מסחר 

 לחץ כאןלהצטרפות לקבוצת אסטרטגיית עמותות 
 
לא  - 14.3בהתאם להנחיות משרד התחבורה שפורסמו לציבור הרחב ב -. תחבורה ציבורית  7

 , התשלום יבוצע באמצעות כרטיס הרב קו בלבד.ניתן לשלם בתחבורה הציבורית במזומן

 

 

https://www.baitisraeli.co.il/uploads/n/1588672692.8904.pdf
https://www.baitisraeli.co.il/uploads/n/1588783427.2725.pdf
https://chat.whatsapp.com/HAFcrACvoGkFZ44y34Nrbz
https://chat.whatsapp.com/CAX28arLlV3LFF0LjkpQwr
https://chat.whatsapp.com/FvNL22CLxIXLVW8ZNSZELe


 

 

 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  

 

 נושאים תפילה להחלמת כל חולי עם ישראל
 שלכם ובשבילכם,

 המועצה.שלמה נאמן ועובדי 
 
 

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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