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 ,רב שלום יקרים תושבים

 .  האזרחים של החיים מרחבי כל על המשפיע הקורונה מגפת לעצירת במהלך נמצאת ישראל מדינת

 את להדק טוב ורצון חובה שעת  גם היא זו שעה. ההנחיות פי על ולפעול הבריאות משרד להוראות להישמע נדרשים אנו
 .הקהילתי החוסן ולחזק את ביננו ההדדית הערבות

 .זו מאתגרת תקופה, יחד עוברים כיצד להבין כדי, השונים בתחומים היישוב נציגי נכחו בה ישיבה התקיימה 30.51 היום

 .וההנחיות המגבלות במסגרת מענה לתת וניסיון השונות הגיל שכבות לגבי הדעת את נתנו בישיבה

 היישוב שוועד להדגיש חשוב, מענה מיטבי לתת כדי מכם ואחת אחד כל של השונים הצרכים למיפוי בקשה עם מייל נשלח
 .השונים הממשלה משרדי הנחיות פי על הניתן ככל יסייע המתנדבים ומערך

 במשימות ויעזור שיסייע מתנדבים כוח שיהוו' יב – 'יא בשכבות הנוער להפעלת החינוך משרד אישור את יבקש היישוב ועד
 .השונות

 על ובשמירה בשליחויות תהיה העזרה עיקר לכן, הקטנים הילדים על בשמירה הנוער את להפעיל מאשר אינו החינוך משרד
 לבתים יחלקו אותם הקטנים לילדים יצירה ערכות יכין הנוער כן כמו. השלישי הגיל ועם הילדים עם ווירטואלי טלפוני קשר

על כך תשלח הודעה , הצעירותכמו כן המדריכים יהיו בקשר טלפוני עם ילדי השכבות , השעמום את להפיג יוכלו שהילדים
 .נפרדת של החינוך הקהילתי המשלים

 ממתינים. פתיחתה להסדרת התאגיד עם ישיר בקשר ונמצא היישובית הספרייה פעילות המשך חשיבות את מבין הישוב ועד
 .התאגיד לתשובות

, תרופות לרכישת בנסיעה אם, בהתאם מענה וניתן התושבים של הצרכים מהם להבין מנת על השלישי הגיל נפנה לקבוצת
 .וכדומה לבית מזון של קניות לצורך אם

 35 מ למעלה של התקהלות תתאפשר לא הבריאות משרד הנחיות לפי כי להדגיש מבקשים אנו -הספר בתי לילדי הורים
 חשיבות יש כי ולהדגיש הילדים עם לדבר נבקשכם זו רגישה בתקופה. כזו התקהלות כל לפזר הונחו הביטחון סיירי, אנשים

 את ומבקשים' ההורים סיירת' להחזרת פועלים אנחנו. הלילה בשעות השקט על ושמירה הציבורי הסדר על לשמירה רבה
 בישוב ונדלייזם מקרי מספר אירעו מבקשים להזכיר שבעבר. הגיל שכבות כל של לילית הסתובבות במניעת ההורים עזרת
 .נוער בני בידי

 .ולדווח היישוב לסייר לטלפן נבקש, הבריאות משרד הנחיות והפרת השקט הפרת, הציבורי הסדר של הפרה בכל

 250-0253202בנייד י"צח ר"יו פרג לגלית להודיע מחויבים בבידוד אנשים המארחים צימרים בעלי

על על מנת שנעבור תקופה זו יחד , הממשלה משרדי להנחיות להיצמד נבקש, מתמודדים אתם איתם לקשיים ער היישוב ועד
 .הצד הטוב ביותר

 

 .נמשיך ונעדכן בכל סוף יום

 

 :ל לפנות מוזמנים ועניין דבר בכל

 505-9655589 היישוב מנהלת – גלעד אורלי

 500-6596088 הביטחון רכז – דיאמנט יותם

 506-1661883 –סייר ביטחון 

 500-0101303 יישובי חוסן צוות – פרג גלית

 

 ושקטים בריאים לימים בתקווה

 .היישוב ועד


