בס"ד יום ראשון כ"ה ניסן תש"פ

 19אפריל 2020

עדכון יומי -עדכון  ,19.4.20 ,42שעה21:20 :
תושבים יקרים שלום,
כחלק מאסטרטגית היציאה ,הממשלה אישרה הקלות במרחב הציבורי .לנוחיותכם הפצנו הנחיות
של המשטרה ,מצורף קישורhttps://bit.ly/2KhUzdj :
 .1חולים מאומתים -תמונת מצב גוש עציון 44 :חולים 58 ,מבודדים ו 19-מחלימים.
לשמחתנו בגוש עציון מספר החולים הצטמצם ומספר המחלימים עלה לצד ירידה בחייבי הבידוד-
הודות לשיתוף הפעולה והעמידה בהנחיות משרד הבריאות.
 . 2חבישת מסיכות – אנו שבים ומזכירים כי חלה חובת חבישת מסיכות בעת יציאה למרחב
הציבורי ,על מנת להימנע מקנסות מיותרות וכמובן לשמור על עצמנו מפני הידבקות.
 . 3הקלות ושינויים בהגבלות הממשלה -הבוקר אישרה הממשלה מספר הקלות ביניהן :היתר
להתפלל במניין בשטח פתוח לעד  19מתפללים עם מסיכה ושמירת מרחקים ,פעילות ספורטיבית
לזוגות עד  500מ' מהבית ,כוח העבודה במקומות עבודה יעלה ל ,30%-שמירה משותפת של ילדים
ל 3-משפחות שונות ע"י מטפל או אחד ההורים בתורנות ,החינוך המיוחד יתאפשר בקבוצות של
שלושה תלמידים ובהפרדה מלאה בין הקבוצות (אגף החינוך נערך לפתיחת מסגרות החינוך המיוחד
בגוש) ובנוסף תתאפשר פתיחת חנויות חשמל ,כלי בית ,מחשבים ,ספרים וציוד משרדי.
לפירוט המלא היכנסוhttps://bit.ly/3bkFmnD :
 . 4היערכות לפתיחת מסגרות לחינוך המיוחד  -בהתאם להקלות שאישרה הבוקר הממשלה אגף
החינוך במועצה נערך לפתיחת המסגרות לילדי החינוך המיוחד ,ככל הנראה ביום רביעי הקרוב.
הודעות מסודרות יצאו בהמשך להורי התלמידים.
 . 5סיוע בהכנה לבגרויות -אגף החינוך בשיתוף עם מקבילו בישוב אפרת יחד עם מכללת הרצוג
יוצאים ביוזמה חדשה שמטרתה לתגבר את תלמידי כיתות יא-יב' הניגשים לבגרויות במתמטיקה,
אנגלית ,תושב"ע תנ"ך ואזרחות .במסגרת מרכז למידה וירטואלי לקראת הבגרויות יוכלו
התלמידים להיעזר בסטודנטים וצוות הוראה בתגבור לימודי או עזרה בתרגול .הרישום הינו עד
ליום שלישי כז בניסן 21/4 ,בשעה  19:00בקישור הבא :טופס מקוון לרישום.
 . 6יום השואה  -מחר ערב יום השואה ,שני כו' ניסן  ,19.4אין לבצע משלוחים ממסעדות ובתי קפה
מ 19:00עד  6:00למחרת.
זיכרון בסלון  -הרב רפי אוסטרוף ראש המועצה הדתית ומרצה ומחנך שואה ופולין ,יקיים הרצאה
במסגרת 'זיכרון בסלון' בנושא "איפה היהודים שאהבנו לשנוא? -על יחסי יהודים פולנים מהשואה
ועד ימינו .מוזמנים להירשם לקישור ב'-זום' שייערך ביום שני הקרוב ערב יום השואה בשעה :20:30
 https://bit.ly/2XLXnr3או לקישור הישירhttps://zoom.us/j/93299356861 :
 . 7טקס יום הזיכרון -לאור המצב הונחינו על ידי המשטרה וצה"ל כי השנה הטקס המרכזי של גוש
עציון בכפר עציון לא יהיה פתוח לקהל .לאור זאת החלטנו יחד עם המועצה הדתית לקיים טקס
שישודר אליכם בשידור חי בערוץ  7ובעמוד הפייסבוק של המועצה .ניתן להיכנס לשידור הישיר
שיתקיים ביום שלישי הבא ,ד' אייר ,הטקס יתחיל בשעה  11:00באמצעות הקישור:
https://bit.ly/2VCUypL

 . 8עסקים מקומיים  -בהמשך להקלות שאישרה הממשלה הבוקר אנו מזמינים שוב את בעלי
העסקים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ לבעלי העסקים שמעדכנת בתקנות ובהנחיות החדשות.
ניתן להצטרף באמצעות הקישור:
https://chat.whatsapp.com/EzTb0hK5srtHnZwV86RG9V
 . 9אסטרטגית יציאה – ביחד בונים את המחר  -פיתוח מנועי צמיחה לאחר משבר הקורונה -
בימים אלה אנו מקימים צוות אסטרטגי לגיבוש התוכניות לצמיחה ומינוף המצב הנוכחי למען
תושבי גוש עציון  .הצוות יעסוק בין היתר בנושאים הבאים  :תיירות  ,מסחר  ,עמותות ועוד.
אנו קוראים לכם לקחת חלק בגיבוש התוכניות (כל קבוצה מוגבלת ל 15 -אנשים):
להצטרפות לקבוצת אסטרטגיית תיירות לחץ כאן
להצטרפות לקבוצת אסטרטגיית מסחר לחץ כאן
להצטרפות לקבוצת אסטרטגיית עמותות לחץ כאן

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
 ניתן להירשם לדיוור ועדכוני -SMShttps://bit.ly/2ybJI1V

מוקדים:
-

מוקד לגיל השלישי052-4524376 -
מוקד קו חם 052-4438408 -
מתנדבי לב פתוח\050-5787786 -
058-5787786
מרכז חוסן עציון02-9939378 -

אנו נושאים תפילה לבורא עולם שנעבור את המשבר במהרה וללא נפגעים.
שבוע טוב ושקט לכל עם ישראל.
שלכם ובשבילכם,
שלמה נאמן ועובדי המועצה.
בשגרה ובחירום קל להיות מעודכן עם היישומון החדש של המועצה ,חפשו 'גוש עציון' בחנות האפליקציות
או היכנסו ישירותhttps://bit.ly/39j69iE -

