
 
 

 מדרשת בן גוריון - ישוב קהילתי ברמת הנגב
 

 תושבים יקרים שלום רב,

 רבים מהתושבים מעלים שאלות בנוגע להחזרי כספים בגין סגירת מערכות החינוך. נוכל לכתוב שבשלב זה כולם בחוסר
 ידיעה לגבי משך הזמן שבו מערכות החינוך יישארו סגורות. כתוצאה מכך אין לנו יכולת להעריך כמה ואם בכלל

 תשולמנה משכורות והוצאות נוספות. רק כאשר יסתיים המשבר ונחזור לשגרה נוכל לדעת ביתר וודאות את עלויות
  התקופה, ובהתאם לכך נדע האם ואיזה החזר יקבלו ההורים.

 חשוב לציין כי מבחינתנו, העובדים במערכות החינוך הם המשאב החשוב ביותר שלנו. אנחנו רוצים את כולם בחזרה
 בעבודה ביום שבו תתאפשר פתיחת המערכות מחדש. לכן נעשה הכל כדי שהמשבר הזה יפגע בהם כמה שפחות.

 אתמול בשעות אחר הצהריים ראשי צח"י (צוות חוסן יישובי) והנהלת היישוב קיימו ישיבה בה העלו צרכים של הקהלים
 השונים ביישוב ובהמשך הועלו פתרונות יצירתיים. הנהלת היישוב וצח"י שוקדים על מנת ליישם את הפתרונות ולפרסם
 אותם לכלל התושבים. בישיבה הועלו שלוש סוגיות עיקריות בהתייחס לקבוצות בסיכון גבוה כגון הגיל השלישי ותושבים

 הנמצאים בבידוד:

 קניות ושינוע מצרכי מזון.1.

 העברת חבילות מהדואר.2.

 העברת תרופות מהמרפאה לבתים.3.

 לכשנסגור את כל הקצוות נפרסם נוהל לכל תחום ונפרט כיצד ניתן לקבל את השירותים הללו מבלי לצאת מהבית.

 אנחנו חוזרים ומדגישים כי בהתאם להוראות משרד הבריאות אין לקיים מפגשים פרטיים בבתים של למעלה מ 10
 אנשים, אנחנו מבקשים להקפיד על ההנחיות למען בריאותנו.

 אילו ההנחיות לתושבים הנמצאים בבידוד בית:

 אין לצאת מהבית.●
 יש לשהות בחדר נפרד מאוורר היטב עם דלת סגורה. יציאה מהחדר תהיה רק לצורך פעולות הכרחיות ולזמן●

 קצר ככל הניתן, תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכת אף-פה או בבד. במידה וישנם מספר מבודדים באותו משק
 בית, הם יכולים לשהות יחד באותו חדר. במידה וכל בני הבית נדרשים לבידוד, ניתן לשהות בכל חללי הבית.

 צריך לשטוף ידיים במים וסבון או יחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה ולפני●
 ואחרי שימוש בשירותים. במידה ועל הידיים יש לכלוך נראה לעין, יש להעדיף שטיפה במים וסבון על פני חומר

 חיטוי. עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.
 במידת האפשר, יש להשתמש בשירותים נפרדים.●
 יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול, בעדיפות אל תוך מטפחת חד פעמית או מרפק מכופף.●

 זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף. מיד לאחר מכן, יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי
 אלכוהולי.

 אם הופיעו חום או תסמינים נשימתיים, ובכל בעיה רפואית, יש ליצור קשר עם מוקד 101 של מד"א.●

 וועד היישוב מבקש מבעלי הצימרים שלא לארח אנשים הנדרשים לבידוד שאינם בני הישוב או משפחותיהם. ומזכירים
 לבעלי הצימרים לדווח לראש צוות צח''י, גלית פרג על כל אורח השונה אצלם בבידוד. בואו נשמור על תושבי היישוב,

 הרחק מהנגיף!!

 

 

 אנחנו מודים לכל התושבים שפונים אלינו, אנחנו כאן לכל עניין ונענה על כל השאלות שיש באפשרותנו לענות עליהן. הכי
 חשוב שנשמור אחד על השנייה ועל הנחיות משרד הבריאות ושנעבור את התקופה הזאת יחד כקהילה בריאה וחזקה.
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 מדרשת בן גוריון - ישוב קהילתי ברמת הנגב
 בכל דבר ועניין מוזמנים לפנות ל:

 אורלי גלעד – מנהלת היישוב 050-9800069

 יותם דיאמנט – רכז הביטחון 054-8098466

 סייר ביטחון – 058-7883661

  גלית פרג – צוות חוסן יישובי 052-2753121

 

 בתקווה לימים בריאים ושקטים,

 ועד היישוב.
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