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15.3.20 

 ,תושבות ותושבים יקרים
 

כחלק מההתמודדות הלאומית עם משבר הקורונה ובהמשך להודעתו אמש של ראש 

 : הממשלה, להלן המשמעויות המידיות על פעילות המרכז הקהילתי

 .לא יופעלו החל מהיוםפעוטונים  .1

 ופעילויות תרבות.מופעים  ,לא יתקיימו אירועים .2

  + .60לא יתקיימו כל פעילות לאוכלוסיית בני  .3

 ות, לרבות תנועות נוער, חוגים ופעילויות רחבות.ת בלתי פורמלייולא יתקיימו פעילו .4

בכפוף  לקיים,חוגים ופעילות אשר נוכל יחד עם זאת, בכפוף להנחיות משרד הבריאות  .5

צמצום מספר  :נפעל לעשות התאמות ולאפשר המשך פעילות ,לתנאי ההגבלה

מטר בין המשתתפים במהלך הפעילות,  2המשתתפים בקבוצה, שמירה על מרחק של 

אנו עורכים בדיקה פרטנית מול ו. "וכ לפעילות חוץמרווחים בעדיפות  קיום בחללים

 .למשתתפים בהתאם הודעות יצאו .ע לכל חוגהמדריכים בנוג

מענה טלפוני  ,ללא קבלת קהל :הקהילתי תתקיים במתכונת מצומצמת פעילות המרכז .6

אתר הפייסבוק ויינתן באופן חלקי ומרבית המידע וההודעות יועברו באמצעות 

 המועצה.

ככל שהמצב  ,התשלום עבור חוגים הוא שנתי ואנו נפעל לכך שכל המפגשים יינתנו .7

עם שובנו יאפשר והמשבר יחלוף. בכל מקרה, החזרים וקיזוזים כאלה ואחרים יוסדרו 

. אנו לפעילות מלאה ובהתאם להתפתחויות ולהנחיות הממשלה ומקבלי ההחלטות

 קוראים לכם להיעזר בסובלנות.

 .כרטיסים לאירועי תרבות ופנאי שבוטלו בעקבות ההנחיות החדשות יזוכו רוכשי .8
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מרכז הקהילתי מחויבים ככל שניתן לסייע לתושבים להתמודד ולצלוח את המשבר אנו ב

 ,בהצלחה. לצד התפקיד הקהילתי החשוב שאנו ממלאים בעת הזו חשוב לי להבהיר ולהדגיש

כי אנו פועלים בהתאם להנחיות משרד הבריאות  ,ועובדיה בשם הנהלת המרכז הקהילתי

ואף מחמירים בחלק מהמקרים על מנת לדאוג מחד לבריאותכם האישי, ומאידך לוודא 

שהמרכז הקהילתי יוכל להמשיך למלא את משימותיו במציאות חדשה זו בה רב חוסר 

 .הוודאות, על הוודאות

 

 .לכולנו בריאות ושבוע טוב ומבורך תמאחל

 

 נחמה כהן
 מנהלת אגף קהילה וישובים

 
 

 
 העתקים:

 
 ראשת המועצה –ד"ר גלית שאול 

 מנכ"ל –עו"ד עמית בן צבי 


