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 , אדר, תש"פ "בכ
 2020מרץ,  18

 

 03.2081. -עדכון מראש המועצה בנושא הקורונה

 תושבים יקרים,

קורונה בכנס חירום בנושא החקלאות  לנשאיאתמול בלילה נודע לי כי נחשפתי לזמן קצר ראשית אעדכן כי 
 של מרכז המועצות האזוריות. בהתאם להוראות משרד הבריאות אני נכנס לבידוד למשך השבוע הקרוב.  

ארגיע ואומר שאני בריא וכי על פי הנחיות משרד הבריאות מי שנפגש איתי בשבוע האחרון אינו צריך 
 להיכנס לבידוד!!!!

ועצה באמצעים השונים ואהיה בקשר רציף עם מנכ"לית המועצה ומנהלות אני אמשיך לנהל את ענייני המ
 האגפים.

החדשות ולהמשך  בהתאם להנחיות ת מצב הבוקר התקיימה ישיבה וירטואלית של מטה המועצה להערכ
 מתן מענה והספקת שירותים לרווחת התושבים ככל שניתן.

 הוראות משרד הבריאות

  הצטיידות במזון, המוגדרת חיוניתאין לצאת מהבית, למעט במצבים המחייבים זאת )עבודה ,
 תרופות, שירותים רפואיים ושירותים חיוניים אחרים(.

 שמורות טבע או מרחבים ציבוריים אחרים למעט  ,אין לצאת לגני שעשועים, פארקים, ספריות
  ם בעל חיים )באופן בודד(.בלבד או עהגרעינית יציאה של ילדים במסגרת המשפחה 

  אין לקיים חוגים כלל, גם לא במספר מינימאלי של משתתפים. ניתן לצאת לפעילות ספורט לא
 אנשים תוך הקפדה על מרחק שני מטר. 5מאורגנת בקבוצה של עד 

 .יש להימנע מאירוח של חברים ובני משפחה שאינם מתגוררים בבית  

  יש להקפיד ולהימנע ככל  בכל גיל: רקעואנשים עם מחלות קשישים  -הנחיות לאוכלוסיות בסיכון
הניתן לצאת מהבית, מאירוח אנשים בבית, למעט שירותים חיוניים. יש להיעזר בחברים ובני 

 או לעו"ס היישוב. במידה ואתם זקוקים לעזרה, אנא פנו לצח"י  משפחה בהבאת אספקה לבית.

 מבודדים או יציאה לחצר  ללא קרבה לאנשים דקות הליכה יחידנית במקומות  10-ניתן לצאת ל
  אחרים.

 חינוך וקהילה:

  תבוצע גביה בגין השתתפות בחוגים   -עד להודעה החדשה 15.03.20 -החל מבשל הפסקת החוגים
וון. קנית חוגים בחלק מהתחומים באופן מבלבד. אנו נערכים להפעלת תכ 14.03.20עד לתאריך 

  ת ובשליחת ביקורת. נשמח לשיתוף הפעולה מצדכם בהתנסו

 בעקבות התפשטות נגיף הקורונה אנו  :קו חם להתמודדות רגשית ומשפחתית בתקופת הקורונה
נמצאים בתקופה לא שגרתית, מבלבלת ומשתנה בקצב מהיר. במצבים של חוסר וודאות ולחץ, 

ומעצבים לכם ההורים יש תפקיד מרכזי. אתם אלה המתווכים את המציאות לילדים ולבני הנוער 
את דרך הבנתם את ההתרחשויות. שיחה פתוחה, המכילה את החששות מחד, ומאידך, מעבירה 

מסר של הרגעה, ביטחון וידיעה שיש על מה לסמוך, בכוחה לסייע לילדים בגיוס כוחות. אנו 
פותחים "קו חם" לייעוץ בהתמודדות הרגשית עם הילדים, אשר יופעל על ידי פסיכולוגיות 

ו  14:00-16:00יות מהשפ"ח ומהמרכז הטיפולי. הקו החם יעבוד מדי יום בין השעות ומטפלות רגש
 6564181, בטלפון 20:00-22:00
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 לנוחיותכם ריכזנו בעמוד אחד באתר המועצה לינקים למגוון רחב של : מעבירים ביחד את הלבד
  אתר.ל  כנסמוזמנים להי. . בעמוד זה יתפרסם גם האתגר היישוביבביתפעילויות שניתן לעשות 

 שירותי המועצה:

  המועצה נערכה לעבודה במתכונת מצומצמת ומהבית. אין קבלת קהל וניתן לקבל שירות טלפוני
 ובמיילים. 

 פינוי האשפה יימשך כסדרו. כמו כן, תברואני רמת הנגב ממשיכים בעבודתם כרגיל. 

  מהערכות המועצה לחירום אנו מבקשים את עזרתכם במידע: תושבים שיש להם רישיון כחלק
אנא עדכנו את הילה קפלן  -טון. כמו כן, אנשים שיש להם רישיון להפעלת מנוף 15משאית מעל ל 
 050-8772888על כך בטלפון:

  אנו מבקשים לצמצם את ההגעה למרפאה ולכן מבקשים להתקשר למרפאה ולוודא צורך להגעה
 עם האחות או הרופא. 

 מי רמת הנגב:

  צרכני המים של מי רמת הנגב בע"מ אשר קיימת להם הוראת קבע במחלקת הגבייה ומעוניינים
, מתבקשים ליצור קשר טלפוני / 31/3/2020לדחות את מועד התשלום שעתיד להיות בתאריך 

במייל עם מחלקת גבייה על מנת לבטל את מועד החיוב הקרוב ובמקביל לשלוח צ'ק עם מועד 
 shanif@rng.org.il -מייל   08-6564179 –וב ריבית. טלפון פירעון עתידי ללא חי

 בעלי עסקים מקומיים:

  תשלומים מהמועצה לספקים המקומיים תושבי רמת הנגב יקבלו תשלום שוטף בגין החשבונות
 .30שיוגשו במקום שוטף 

 עות שיקים דחויים ללא ריבית והצמדהתשלומי מיסים )ארנונה( יאושרו לתשלום באמצ. 

 ( עד להודעה החדשה.03.2019.האב רמת הנגב ייסגר החל ממחר ) 

 לנוחיותכם לינק לקרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה :
https://bit.ly/33hnoiS 

  :ביטוח לאומי מאפשר דמי אבטלה לעובדים בחופשה ללא תשלוםhttp://bit.ly/3aQLUd2  

  :בנק לאומי מאפשר להקפיא משכנתאhttp://bit.ly/2WeB5xD  

  :בנק הפועלים מאפשר להקפיא הלוואותhttp://bit.ly/2TLk3pa  

 תיירנים:

המועצה ממליצה לאחר הערכת מצב עם משרדי ממשלה רלוונטיים ובכובד ראש מאחר ומדובר בפרנסה 
 חשובה בתקופה זו, לא לארח אורחים בצימרים. 

חוץ ונשמעים להוראות משרד במידה בכל זאת יש לכם אורחים אנא וודאו שהם מקפידים לא להסתובב ב
 הבריאות. אנו מבקשים להקפיד על אחריות אישית וציבורית למען הבריאות של כולנו

 טלפונים חשובים:

 5400או למוקד  101לכל שאלה בנושא רפואי יש לפנות ל.* 

  מטלפון נייד(. 077-6004033)מטלפון קווי(/  106במספר  - 24/7מוקד המועצה עומד לרשותכם( 

  ו  14:00-16:00להתמודדות רגשית ומשפחתית בתקופת הקורונה: מדי יום בין השעות קו חם
 08-6564181, בטלפון 20:00-22:00

  הרווחה והשירותים החברתיים. משרדמוקד העזרה והסיוע של  -118מוקד 
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 9696 -יעוץ לקשיש ומשפחתו מהביטוח הלאומי* 

 055-9993311 -לות ותשובות בווצאפידה ותמיכה לבני משפחה מטפלים לשאמ -קרגיברס ישראל 

 02-6444639ש"ח : 60לוקת ציוד רפואי עבור ח -קו קורונה של יד שרה 

 02-6444678מיכה בבני משפחה מטפלים ביד שרה: ת -יד לתומך 

 1700-700-204רכז מידע בכל הסוגיות הקשורות לטיפול בקשישים בישראל: מ -רעות 

  :1800-80-20-30עזר מציון: קו תמיכה ומידע 

  03-5599333: דמנציהקו חם למטפלים באנשים עם 

 073-2363380קו ייעודי ללחץ וחרדה סביב הקורונה:  -נט"ל 

 

 בשעה זו, אנו גאים בחקלאי המועצה ששותפים בשמירת הביטחון התזונתי של מדינת ישראל.

, הנהגות היישובים לצוותי הצח״י למנכ"לית, גזבר ומנהלות האגפים והמחלקות במועצה, אני רוצה להודות
 ביישובים שמאפשרים לנו לצלוח את התקופה הלא פשוטה הזאת.  והמתנדבים

 אני קורא לכל תושבי המועצה לנהוג באחריות אישית וציבורית לשמוע להנחיות משרד הבריאות. 

 ,רק בריאות

 ערן דורון        
 אש המועצהר         
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