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  2020,  אפריל 19, תש"פ ניסן  כ"ה

 תושבים יקרים, 

של עסקים ומוסדות לימוד   לפעילות הדרגתית  ה רנערכים לחזו ח "אחרי החגים" של פס אנו נמצאים 

אורגנת  למידה מרחוק בצורה מהיום "בחזרה" ל  בתי הספר במועצה החלו לה. בהתאם להנחיות הממש

בפניות של הורים  משפחות ווהשונות בבנושא הלמידה מרחוק, נות בדעות לשו י מודע נא. והדרגתית

  נשפר ,שלכם ולאתגרים   שובים לצרכים בית הספר ואגף החינוך קמנהלי ,  מוריוילדים ללמידה מסוג זה.  

  אני רוצה להודות  מיטבי לילדי רמת הנגב.מענה הלתת את המנת על  תוך כדי תנועה  התאמות נבצע  ו

ת כימים כדי להמציא  עושים לילש ם לילדים קטנים בעצמם, , רבים מהם הורישל רמת הנגבלאנשי החינוך 

תוך התחשבות  מסגרת ולימודים   במהירות ולספק מערכת  את עצמם מחדש, ללמוד שיטת לימוד שונה

 מאד. ותכם מוערכת  והירתמ תהלמידה מרחוק מאתגראני בטוח כי אף עבורכם נסיבות. ב

להנהגת המדינה להחזיר בהדרגה ובהתאם לניהול סיכונים מחושב את   ושקרא בין ראשי הרשויות הייתי 

-משבר כלכלי  ובעקבותי הקורונה גוררנגיף . ו בדעה זתומך ועודני   הדרגתית  והעסקים לפעולה המערכות

מול    נו פועלים מקומיים ואהקמנו קרן סיוע לעסקים  . שאינו נופל בחשיבותו מהמשבר הרפואיחברתי 

 יה קטנים. סיעלי ריכוזי אוכלובמתן הקלות נוספות בהנחיות לאזורים מרוחקים ול הממשלה

להיות שאננים.   נו וכי אסור לנוימאחור  אינורפואי חשוב לזכור כי המשבר ה  לפעילותבצד הצעדים לחזרה 

  ואני מאחל להם רפואה שלמה.   תם מרגישים טובשלוש  ,חולי קורונה התגלו במדרשת בן גוריון  שלושה 

אנשים   בדיקות של משרד הבריאות.מיפוי האנשים שבאו עמם במגע במקביל ל  את ניהל  ח"יצהצוות 

ריון  של מדרשת בן גוהזדמנות זו אני רוצה להודות לצח"י ב  בלו הודעה להיכנס לבידוד.יק תם ששהו במחיצ

על הנחיות משרד הבריאות למען בריאותכם ובריאות  אני שב ומזכיר את חשיבות השמירה  על העבודה....

 . על אף הקושי הרב נא גלו אחריות אישית וציבוריתאים אתכם. הסובב

 : המועצהמ  דכונים חדשים ע .1

  תהנחיות הקיימו התאם לבבאופן מדורג ו נערכים לחזרה לפעולה החינוך המיוחדמסגרות  •

מוסדות הלימוד לגבי מתי  אישי מ יוחד יקבלו עדכון  מורי ילדי החינוך ה ה  חו במהלך השבוע.ויפת

שאין    ים הור ך תתבצע ע"י ההורים. והגעת הילדים למסגרות החינ   למסגרת. ילדיהם יחזור

  עדת חריגים ו ול על מנת לעלותית הספר ב יפנו ל  למסגרת החינוך יהם להסיע את ילד ם באפשרות

   .מחוזית

  המערכות את  ובנו   נערכו הספר בתי צוותי  שכל לאחר, מחדש  היום  החלה: למידה מרחוק •

  שישנם  דהב וולע הילדים  לגילאי , החדש  למצב שיתאימו כך  הפרטניים   השיעורים  ואת השבועיות

אופן  את אנו בוחנים לאורך כל הדרך . זמנית בו  טאבלט  או  מחשב נדרש להם , בבית ילדים  מספר

  פועלים  אנחנו  על מנת לתת את המענה המיטבי.  בהתאם נבצע התאמות נשפר ו ,מידה מרחוקהל

 . לכך שזקוק  למי  חשבים/טאבלטים מ של  מרוכזת  רכישה/להשאלה  האפשרויות  את להגדיל כדי
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.  המועצה עסקי לכלל לסייע דרכים  מחפשים  אנו  המשבר  בימי פעילותנו במסגרת עלי עסקים:  ב •

  את לעומק להבין מעוניינים  אנו  כך ולצורך ( כלכלי סיוע  כולל) מיידי לסיוע  תכנית  מגבשים  אנו

:  קצרות  שאלות  מספר על וענו  כאן לחצו? להשפיע רוצים .   שלכם  הצרכים 

https://forms.gle/6YwFHYoTJezNJH296 ניתן באמת שהוא) זה  שאלון  למלא שתקדימו  ככל  

  העסקים  מרכז, ושאלה   פניה לכל, בנוסף.  יותר   מהר לפעול אנחנו גם  נוכל  כך(, שניות 60 ב  למילוי

:  הזה  הלינק דרך, ובמהירות  בקלות, שיחה(  דוד ליאון ) איתי  לקבוע ניתן. בשבילכם  כאן

rng/1on1-https://calendly.com/lion 

ל פי ההנחיות החדשות יתרחבו תחומי התעסוקה והמסחר  עלבעלי עסקים:  תו תקן סגול  •

  קן סגולוף להצהרה למועצה על עמידה בתו תשיכולים לחזור לפעילות במידה ואינם בקניונים בכפ

  עסק כל. הדף בתחתית  עכשיו שהתווספו   לטפסים  לב לשים יש .  לחצולפרטים נוספים  למסחר.

 . בהן  לעמוד חתימתוב ולהתחייב בטופס  הדרישות  רשימת על  לעבור  יבמחו לפעול שרוצה 

אשר   שנתית הנחה  25%ההנחה המסתמנת לפי טיוטת החוק הינה עסקים: ארנונה ל נחתה •

ההנחה  .2020מרץ, אפריל, מאי  –לשלושה חודשים  100%וים הנחה בשיעור של מהו

משרדים, שירותים  : בים בארנונה לפי הסיווגים הבאים המסתמנת תכלול בעלי עסקים אשר מחוי

בתי מרקחת, מרכולים, משרדי   ולא תכלול קרקע תפוסה ,  בתי הארחה, תעשייה ,  מלאכה,  ומסחר

וייתכנו שינויים רבים עד  בטיוטת חוק בלבד יש לזכור כי מדובר  ממשלה ותאגידים ממשלתיים.

הינה זרוע ביצוע של משרד הפנים וכפופה להנחיותיו. אין  המועצה . שיאושר נוסח סופי לחקיקה

אנו נמשיך    למועצה סמכות לאשר הנחה ללא אישור ממשרד הפנים ולאחר שעבר הליכי חקיקה. 

 הנחה. מתן הנעדכן כאשר הצעת החוק תעבור וכי יהיו פרמטרים לו

  וסביבה ה"שפ  אגף, גוריון  בן במדרשת  הקורונה   מקרי גילוי  בעקבות  :מרחבים ציבורייםחיטוי  •

  והמשרד  הבריאות משרד  להנחיות בהתאם  נקודתיים  ציבור  שטחי  של  חיטוי לביצוע פועל

 . הישוב מזכירת עם  משותפת ובהחלטה  ס"להגנה

  משבר לאור כלכלית מצוקה  רקע על למשפחות לסייע  ממשיכה  חברתיים לשירותים  המחלקה •

.  במחלקה מוכרים  ואינכם  במידה גם  לקריטריונים  בהתאם  משפחה לכל יינתן   הסיוע. הקורונה

 . הפונים   פרטיות  לשמירת  מחויבים  אנו.  סיוע לקבלת  י"לצח  או היישוב  ס"לעו לפנות  מוזמנים 

ישודרו מספר טקסים לקהל הרחב ויתקיימו מפגשי זיכון בסלון בזום.  השנה  ואה: אירועי יום הש •

 צה. המוע  באתררועי יום השואה התעדכן בכל הלינקים לאיניתן ל

 

 : 2020במאי   3- יום א׳ ה עד  בתוקף   לשעת חירום הנחיות   .2

עלול לגרור קנס בסך   מסכה לבישת  אי  . אה מהביתת פה ואף בכל יצימסכובה לעטות  ח  •

200 ₪ 

 מ' ממקום מגוריו.  500אנשים ולמרחק של  2עד ת ספורט של פעילו  מותרת •

 . אסורה הכניסה לחופי ים, פארקים, גני שעשועים ומתקני ספורט  •
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 כוח  ממצבת 30% של עבודה   למתכונת  לשוב יוכלו  והשירותים   הייצור, התעשייה  ענפי •

  , זאת עם . הם ינמב  הגבוה  לפי, העבודה  במקום  זמנית  בו  עובדים  10 עד  או האדם 

 יוכלו ואלו  הסגול״ ה״תו בכללי שיעמדו   ועסקים  עבודה  מקומות  על תחול לא זו  מגבלה

 .  יותר גבוהים  אדם  כוח  היקפי   להעסיק

 : למעסיקים " הסגול  התו"  של המרכזיים הכללים להלן  

 ; מטעמו  קורונה   ממונה  ימנה עסק כל ❖

  ; ובמטבחונים  הקפה  בפינת התקהלות איסור :היגיינה  כללי על  שמירה  ❖

  בין מטר  2 מרחק  על  שמירה;  האפשר ככל העובד  של  בחדרו אכילה

 .לאדם  אדם 

 . בכניסה חום  בדיקת  ❖

 . האפשר ככל, משמרת  ואותה הסעה  קבוצת  באותה שיבוץ  ❖

  גדול מספר או , עובדים  שני  לשהות יוכלו  - מ״ר  20 עד שגודלו בחדר  ❖

 . רסס  העברת שתמנע מחיצה   ישנה לעובד  עובד בין  אם  עובדים  של יותר 

  של  יותר גדול  מספר  או עובדים   5 עד - ר"מ 20 מעל  שגודלו בחדר  ❖

 . מחיצה   ישנה לעובד עובד בין  אם  עובדים 

 . בחדר עובדים  8 עד יתאפשר ודיונים  פגישות  קיום   ❖

  יסגר , העבודה  במקום  הקורונה   בנגיף נדבק העובדים  מן   ואחד במידה  ❖

  סיום  עם  המאוחר לכל שתסתיים  לתקופה  חלקו  או כולו  העבודה מקום 

 . הבריאות משרד  ידי  על האפידמיולוגית  החקירה

 . העבודה למקום  פיסית מהגעה ימנע  רקע מחלות עם  אדם  כי  מומלץ ❖

  להתחייבות בכפוף  ושירותים  מסחר ענפי  מספר של  פתיחה אושרה  ❖

  בריאות הצהרת (:  למסחר הסגול״ ״התו)  הבאים  בתנאים  לעמידה 

,  בקופה הלקוחות בין מטרים   2 של מרחק  סימון, לנכנסים  חום  ומדידת

  על  שמירה,  קבועות במשמרות  עבודה,  לקונה המוכר  בין פיסית מחיצה

  שלא  כך לחנות הנכנסים  מספר של הגבלה,  תדיר  באופן וחיטוי  הגיינה 

  רושמת   קופה לכל לקוחות 2 או בחנות זמנית בו לקוחות 2-מ  יותר יהיו 

  קופה לכל אנשים  4 לשהות יוכלו מ״ר 100  מעל  שגודלה בחנות, פעילה

 . פעילה  רושמת

,  ותקשורת  מידע ציוד  ענפי המסחר שאושרה פתיחתם בכפוף לתנאים: ❖

,  טקסטיל,  תקשורת  וציוד  תוכנה ,  היקפי ציוד ,  מחשבים , ווידאו  אודיו ציוד 

,  ורצפה  קיר  וחיפויי  מרבדים , שטיחים ,  וזכוכית צבעים , ממתכת  כלים 

  לבית אחרים  מוצרים  וכן  בית כלי, ביתיים  וגז  חשמל מוצרי, רהיטים 

  ציוד,  עיתונים ,  ספרים , ופנאי תרבות חפצי(,  ומשחקים  צעצועים  למעט)
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  וסרטים   יקהמוז,  נגינה כלי, ואופניים  ספורט  ציוד,  כתיבה וצורכי  משרדי

 . וסנדלריה מתפרה ,  מכבסה, רפואיים  אביזרים , מדיה  גבי על

 . נויות הפתוחות ניתן לבצע משלוחים מכל החנויות ואיסוף עצמי מכל הח  ❖

 

 אנשים.  10של עד  מותרת יציאה לברית או חתונה בשטח פתוח בהשתתפות •

מ' מהבית או ממקום  500אנשים במרחק של עד  19תותר תפילה בהשתתפות של עד  •

 העבודה. 

להפעיל גן חיות, ספארי או גן לאומי לשם קיום פעילות במקום פתוח המיועדת   ניתן יהיה •

 . תבעו בתקנולאדם עם מוגבלות בהתאם להנחיות שנק

קבוע לצורך שמירה על הילדים תוך  עם מטפל  משפחות קבועות  3של  ור חיב מותר  •

 .הקפדה על הכללים המחייבים 

 חינוך וקהילה: . 3

  למגוון ולינקים  מועצתיות פעילויות המועצה  באתר  ריכזנו  לנוחיותכם  :הלבד  את ביחד מעבירים  •

   .לחיצה במרחק  הפעילויות כל. ומבוגרים  נוער, לילדים  בבית לעשות  שניתן  פעילויות  של רחב

  נמצאים  אנו,  השלישי והגיל  בסיכון לאוכלוסיות  ההדבקות וחשש   הקורונה משבר בשל :שלישי  גיל •

  מעבירים  איילים  ועמותת צעירים  מרכז  של  סטודנטים  בה, דיגיטלית  הדרכה  פרויקט  של  בעיצומו

  בתקופת  מיטבית לתקשורת  טכנולוגיים  בכלים  אותם  ומציידים  המועצה  וותיקי ל טלפוניות  הדרכות 

  kehila@rng.org.ilהמעוניינים בהדרכה יכולים לפנות להרשמה במייל: . הקורונה

אזרחים וותיקים, בימים אלו אנו ממשיכים לחזק זה את זה ולהיות כקהילה עבור   פוני:ידיד טל •

אלה שנאלצים להישמר ולהישאר לבד בבתיהם. רוצים שידיד טלפוני מרמת הנגב ישמור אתכם  

וותיקים שירצו להיות חלק מהפרויקט? ספרו לנו<  מכירים על קשר? אתם מוזמנים להצטרף! 

 7579243 -050ו לילך: א 2441058 -054מרים : 

 : עדכונים ו הנחיות   .4

תושבי המועצה המעוניינים להתנדב בקהילה לסיוע נקודתי: הבאת   מתנדבים בתקופת הקורונה: •

  5646277-050אוכל/תרופות לתושבים בגיל השלישי וכד' מוזמן לפנות לאלה חן: 

להם רישיון  שיש תושבים  : כחלק מהערכות המועצה לחירום אנו מבקשים את עזרתכם במידע •

אנא עדכנו את הילה קפלן   -רישיון להפעלת מנוףטון. כמו כן, אנשים שיש להם  15משאית מעל ל 

 8772888-050על כך בטלפון:

mailto:mirit@rng.org.il
https://rng.org.il/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/
mailto:kehila@rng.org.il
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להוציא לטיול ועשיית צרכים ולאסוף את הצואה   אנחנו מבקשים לשמור על כלבכם בבית.  •

וכל ציוד אחר יהיו של הכלב  כנדרש על פי חוק. מומלץ שהכלב יהיה עם מחסום ושהרצועה , קולר 

 לשטוף ידיים היטב במים וסבון ויישארו אתו. לאחר הטיול יש 

אנו מבקשים לצמצם את ההגעה למרפאה ולכן מבקשים להתקשר למרפאה ולוודא צורך   •

 להגעה עם האחות או הרופא.  

אנחנו פועלים לחזק את החוסן הקהילתי שלנו ברמת הנגב מול התפשטות נגיף הקורונה.   •

גע לשיפור השירותים ברמת  טרפו למאמץ המשותף והביעו את דעתכן/ם בשאלון המצורף הנוהצ

 לחצו כאן לסקר . הנגב. עזרו לנו לשמור על הבריאות של כולנו

 בעלי עסקים מקומיים: . 5

 הכלכלי  מהחוסן משמעותי חלק  הם   המקומיים  העסקים  בעלי הקמת קרן סיוע לעסקים:  •

הזאת.   פשוטה הלא התקופה  את לצלוח  להם  לסייע  נרתמת  והמועצה  הנגב  רמת והקהילתי של

  בהסרת  להם  שתעזור ח "ש  מיליון  כמעט  סך על  סיוע קרן קמת צה אישרה השבוע ה מליאת המוע

.  מדינה  והלוואות מענקי  בקבלת סיוע,  דיגיטליות פלטפורמת  והקמת שיווק ,  רגולטוריים  חסמים 

ניתן לפנות   ושאלות   לפניות ./https://rng.org.il/320: פרטים המלאים ניתן למצוא באתראת ה

 lion@rng.org.il 46177844-054 :, מנהל מרכז העסקים והיזמות ללאון דוד 

לכם ם של חוסר וודאות. בימים אלו, יותר מתמיד, אני קורא עוברים על כולנו ימים לא פשוטי •

 .לרכוש מוצרים ושירותים מקומיים ולתמוך בעסקים של רמת הנגב

 . ריכזנו עבורכם מבצעים ומוצרים ייחודיים, איכותיים ומקומיים 

   קונימקומי  - היכנסו עכשיו לאתר 

***** 

 ? י עסקים מרמת הנגבבעל

  ? לפרסם כאן גם יש לכם מוצר שהייתם רוצים 

  הזה הטופס פשוט מלאו את אין בעיה. 

שלומים מהמועצה לספקים המקומיים תושבי רמת הנגב יקבלו תשלום שוטף בגין החשבונות  ת •

 .30שיוגשו במקום שוטף 

 .שיקים דחויים ללא ריבית והצמדהיסים )ארנונה( יאושרו לתשלום באמצעות תשלומי מ  •

לאתר משרד הכלכלה עם שאלות ותשובות בנושא משבר הקורונה לבעלי עסקים   לנוחיותכם לינק  •

     http://bit.ly/2UgS5AJקטנים :

 

mailto:mirit@rng.org.il
https://survey.kayma.com/#/corona_municipalities/
https://rng.org.il/320/
mailto:lion@rng.org.il
https://rng.vp4.me/konimekomi
https://forms.gle/rmXgCfNvBHDfjXCP8
https://forms.gle/rmXgCfNvBHDfjXCP8
http://bit.ly/2UgS5AJ
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 : ולינקים חשובים  טלפונים  .6

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

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

 נייד(. 

 /https://info.oref.org.il: פורטל חירום של פיקוד העורף •

 החברתיים. וחה והשירותים מוקד העזרה והסיוע של שמרד הרו  -118מוקד  •

 *9696 -יעוץ לקשיש ומשפחתו מהביטוח הלאומי •

 זה הזמן להישאר מעודכנים:  .7

בתקופה כזו, יותר מהרגיל חשוב לצרוך מידע מהימן בלבד. אנו מקפידים לסנן ולהנגיש עבורכם מידע  

 רלוונטי ואמין. 

ידי, יאופן מהצטרפו והורידו עכשיו את האפליקציה של רמת הנגב. המקום להתעדכן ב •

 תלונן על מפגעים ולהישאר בקשר. לה

 להצטרפות לחצו הצטרפו לערוץ הטלגרם של המועצה.  •

 להצטרפות לחצו . הצטרפו לניוזלטר שלנו •

 יאות רק בר

 שלכם,

 ערן דורון 

 

mailto:mirit@rng.org.il
https://info.oref.org.il/
https://t.me/ramathanegev
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