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 ירושלים   ירושלים   ירושלים

 

 

 ראש הממשלה ומכובדי השרים שלום רב,אדוני 

 נגבאסטרטגיית יציאה ממשבר הקורונה במועצה האזורית רמת ההנדון: 

בתקופה האחרונה למלא אחר הנחיות משרד הבריאות  פעלה בצורה אפקטיבית אזורית רמת הנגב המועצה ה

קות בתוך המועצה  למנוע מקרי הידבהצליחה המועצה  .לוודא את מניעת התפשטות הנגיף בצורה מיטבית

בגלל שמירה על הנחיות, והמבנה הייחודי של יישובי המועצה הקטנים באוכלוסייה ומרחוקים מאזורי 

 התפרצות הנגיף.

בעוד כמות  ,ללא חולים כלל המצ"ב ניתן לראות את מגמת הירידה בכמות המבודדים במועצה, טבלהב

 במגמת עליה. ינת ישראלבמד והחולים המבודדים

 

 

 

 .מבודדים ברחבי יישובי המועצה 02-כתיבת מכתב זה, ישנם כמועד ל נכון

הינה מבודדת ומרוחקת ממרכזי , םיישובי 52תושבים ב  0,222-, מונה כהמועצה האזורית רמת הנגב

יישובינו קטנים עם כמות תושבים שבמרבית המקרים לא עולה על בניין מגורים ממוצע  .אוכלוסין צפופים
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המועצה מתמודדת עם אתגרים .  ה יעילהבצורעת לטפל בקבוצות הסיכון הקיימות בתוכה המועצה יוד בעיר. 

  .הנובעים מריחוק פיזי

 

ולאפשר חזרה לשגרה תחת  לאור נתונים אלה, אבקשכם לבדוק אפשרות למתן הנחיות מיוחדות למועצה

 הגבלות לאחר חג הפסח לתושבי המועצה בלבד:

 מוגבלת לתושבי היישוב בלבד. פתיחת פעילות מסחרית .5

 ג' בלבד. -פתיחת מעונות יום, גני ילדים ולימודים לכיתות א' .0

 פעילות מוגבלת  בכמות משתתפים בחינוך הבלתי הפורמלי ופעילות פרטנית של המרכז הקהילתי. .3

 

 ביכולתנו לוודא שליטה מלאה על תושבי המועצה כולל כניסה ויציאה מהיישובים.

סטרטגיה זו גם לאזורים אחרים בארץ אשר ביכולתם שליטה על האוכלוסייה ונתוני אני מציע לשקול א

 תחלואה במגמת ירידה.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות  לחקלאי רמת הנגב בקיבוצים ובמושבים שפועלים להמשיך לספק תוצרת 

 טרייה וחשובה לעם ישראל.

 אני מאחל  לכם ולמשפחותיכם חג שמח

 

 

 בברכה,

 דורוןערן 

 ראש המועצה          

 

 

 העתקים:
 מנכ"ל משרד ראש הממשלהרונן פרץ, 

 מנכ"ל משרד הבריאותמשה בר סימן טוב, 
 מנכ"ל משרד הפניםמרדכי כהן, 
 מנכ"לית המועצהאדוה לויד, 

 מזכירי היישובים 
 יושבי ראש וועדים 

 חברי מליאה
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