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 !מטעמי נוחות המסמך כתוב בלשון זכר אך פונה לנשים  וגברים כאחד

                מטה צח"ייו"ר הוועד המקומי ומאת  –מידע לתושבים  - 5מספר איגרת 

 

 תושבים יקרים,

אותנו  מחייבמצב החירום הנוכחי מדינת ישראל ממשיכה להיאבק בנגיף הקורונה. 

לאשר לאור החלטת ממשלת ישראל  מציאות חדשהוהערכות לתפקוד בהסתגלות מהירה ל

 .למשך שבוע ימים 9191הגבלת פעילות( התש"ף  -תקנות שעת חרום )נגיף הקורונה החדש

 אלאלמשך שבוע והיציאה למרחב הציבורי התנועה  משמעות התקנות הרחבת הגבלות

מניעת  -להילחם בנגיף ולהציל חיים  נתוכו . לאחת מהפעולות או המטרות המופיעות מטה

 להלן עיקרן: הדבקה ומניעת הדבקות. התקנות תיאכפנה על ידי הגורמים המוסמכים

 אזרחים מורשים לצאת למקום העבודה וחזרה ממנו 

 לצאת לצרכי קניות וציוד רפואי 

 לצאת לקבלת שירות רפואי 

 לצאת לטקס דתי 

 לצאת לצורך סיוע לאדם שבשל גילו זקוק לעזרה 

 לצורך תרומת דם 

 לצאת להפגנה 

 אנשים 5 -לצאת לפעילות ספורט לזמן קצר ולא יתר מ 

 פעילות מסחר, בילוי ופנאי תוגבל 

 למקום המגורים, המשלח יונח סמוך לפתח בית המגורים ומחצה לו. וחיםשירות משלב 

 

 :עדכונים לתושביםומיידע 

  קבוצת סיכון ב הנמצאיםתושבים לאנו נערכים לסייע  -  עזרה ותמיכההגשת

הצטיידות במזון הסעתם ל)עזרה מכל סוג כל או המחייבת אותם לזהירות יתר 

ת עזרה הדדית וצו ,(מכלול רווחה פרט וקהילה )צח"יבאמצעות וכיוצ"ב(  ותרופות

 . מכלול לוגיסטיקה )צח"י( +55מועדן 

 פועלים מתנדבים רבים בישוב בתחומים מגוונים. אנו זקוקים ם וכבר הי - מתנדבים

 -גיל גמרלראש המכלול : יפנו  – המתנדבים למכלול לוגיסטיק .לאנשים נוספים

 למזכירות )עמית/מירי( או 150-9555551 

 מומלץ לתושבים להשתמש  –מקיימת  קהילהשל נירית  פליקציית טלגרםא
 האפליקציההעדכונים. ולהתעדכן בכל הפרטים, החדשות על מנת  זו היבאפליקצ

לנייד. מי שיתקין את האפליקציה וירצה  ידימאפשרת קבלת מידע עדכני באופן מ
להימנע מקבלת מיילים חופפים יוכל לבחור באופציה של קבלת מיילים מרוכזת אחת 

 לתקופה.
 על מנת להתקין את המערכת יש להכניס לקישור הבא: https://telegram.org/ 
 רטוןהוראות התקנה בס: http://www.summday.co.il/help/appinstall 
 אשומון נירית זמין בקישור הביי: 

https://web.telegram.org/#/im?p=@kehilabot 
 

https://telegram.org/
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  אפליקציתZOOM –  אופי האתגר בתקופה זו, אנו מנהלים את כל הערכות עקב
בראשות איילה )צח"י( הצוותים השונים: מכלול חינוך ו ZOOMהמצב שלנו באמצעות 

בוחנים מתן שיעורים פרטיים באמצעות ובסיועו של עקיבא כספי, אלפרוביץ 
באמצעות פעילות ל כבר בפיילוט + בראשות אירית אשכנזי 55טכנולוגיה זו ומועדון 

ZOOM. 
  .פעלההבלכל מי שמאותגר או צריך הנחיה סייע י 150-9555551 -גיל גמר

 תושבים אשר בחצרם "דיירי משנה", מתבקשים  - תקשורת חיונית עם כלל התושבים

 תושבי לכל בחיבורישנה חשיבות רבה להעביר פרטיהם המלאים למזכירות לאלתר. 

  למידע וההנחיות כדי שלא יגרמו לתקלות והדבקה מיותרת.נירית 

 15:11מהשעה  :ו' -, אפעילות המכולת בעת הזושעות תשומת ליבכם,  – מכולת- 

05:11 

 ולידיעתכם קישורים ם ראו לשימושכ -נספחים 

ביישובי דרום  המועצה, אושרת גונן, עם ראשי הוועדים תראשמפגש עדכונים מ

 :השרון

  לאנשים/משפחות שנקלעו למשבר כלכלי עקב אפשרויות מגוונות לסיוע מועצה ל -סיוע

במצב בו  םיתכנון מחדש של החיים הכלכליליווי וביציאה לחל"ת. המועצה תסייע /פיטורין

ההכנסות מצטמצמות מול ההוצאות. כמו כן המועצה מתארגנת לסיוע באמצעים 

 חומריים נוספים ובצורה דיסקרטית. 

מי שמרגיש צורך מוזמן לפנות למחלקת הרווחה במועצה. כמו כן אם מי מכם יודע על 

או  הרווחה של צוות הצח"י אשכולכלכלית מוזמן לפנות אל תושבים הנמצאים במצוקה 

 למזכירות.

 "השירות הפסיכולוגי החינוכי בדרום השרון מפעיל קו חם לילדים ונוער, הורים  - "קו חם

בין השעות  053-7152702 ואנשי חינוך. ניתן להתקשר או לשלוח הודעות ווטסאפ

5:11-91:11 

 152-או בווטסאפ  011בטלפון   בכל נושא 90/2זמין לשירותכם  -מוקד המועצה

9209050. 

  ל אושול למחשב ובכללם מבוגרים יוכלו לפנות למועצה יםמי שזקוק -מחשבהשאלת

 .מחשב לתקופה הקרובה

על מנת לצלוח תקופה זו  ,רה הפועלת יחדיו באחריותמסובת וקהילה איתנה, מחוי אנחנו
מעוררת . תודה לכולם על ההתגייסות ניהול היישוב בחירום בצורה מיטביתבשלום תוך 

 ההערכה.
 

, כולנו מצטרפים למפגן התמיכה בצוותי הרפואה העומדים בחזית המאבק בנגיף הקורונה
 .90/2ת כימים והעושים ליל

 
 ,בריאות איתנה ושבת שלוםבברכת 

 
 
 נעם עצמון           צחי פרימק                   עמית כפיר           סוזי יוגב וחיים כהן  
 מזכיר הישוב            ראשי צח"י       יו"ר ו. הישוב       יו"ר ו. אגודה                
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 נספחים:

 קישור: פורטל החירום הלאומי

 'זכות-" באתר 'כל0202 -קישור לפורטל "קורונה מצב חירום 

 : 9191הגבלת פעילות( התש"ף  -תקנות שעת חרום )נגיף הקורונה החדש

upload.ynet.co.il/news/takanot.pdf-https://pic 
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