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 6' מסיומי עדכון  קורונהתון  -רמות 

 

ב גולן ה שוביינציגי צח"י מכלל י 130וצוות חוסן השתתף אמש בישיבה וירטואלית עם מטה המועצה 

 שלשה נושאים מרכזיים:  

 .המצב הכלכלי שנוצר בגולן בעקבות וירוס הקורונה1

 . הנחיות לשומרים בשערי הכניסה לישובים ותפקידו של הרבש"צ2

 . פסח בצל הקורונה 3

 

מועצה גולן עושה מאמצים רבים בניסיון למצוא פתרונות לפגיעה הכלכלית הקשה  –  כלכלת קורונה

קדם פועל מול משרד הכלכלה בניסיון ל חיים רוקח, –ראש המועצה  בעסקי הפנאי והתיירות בגולן.

כשלב ראשון הוחלט על הקפאת הארנונה לעסקים למשך . פיצוי כספי לבעלי הצימרים במרחב הכפרי

הקפאת תשלומי מיסים לעסקים  האפשרות להקלות נוספות באגרות מים וביוב. חודשים ונבדקת 3

 ללא עזרתה של מדינת ישראל, תהווה בעיית תזרים למועצה, איתה נצטרך להתמודד כולנו. 

 לצד המורכבות שנוצרה בעקבות המצב, המועצה חושבת על היום שאחרי. 

נכ"ל המועצה, שתפקידו לבחון איך מזניקים  מ –הוקם צוות בראשותו של אשכול שוקרון לצורך העניין 

 את בעלי העסקים קדימה ביום שאחרי הקורונה. 

 

כלל השערים ביישובי הגולן סגורים ומאוישים ע"י שומרים מתנדבים  – שמירה בשערי הישובים

השומרים מבצעים את תפקידם בהתאם להנחיות משה"ב וצוות חוסן ביישוב, כשהם מהקהילה. 

כל הנהגת ישוב סוברני להחליט   ם לחתום על טופס ביטוח שיצרה עבורנו המועצה.ממוגנים ומתבקשי

 . כמובןכיצד לנהל את השער ובתנאי שאנו פועלים במסגרת החוק 

  שאינו תושב היישוב אדם  מ' מהבית, כל הגעה של    100אינן מאפשרות תנועה של מעל    הנחיות משה"ב
 . על מנת להבין את פשר הגעתו ליישוב ,תשאול מפורט לענות על יצטרך ,לשער

 םהישוב במצב שמאלץ אותרבש"צ ו םהשומרי אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, לא להעמיד את
 ת משטרה שתאכוף את ההנחיות.בעיקוב רכב עד להגע םלהפעיל את סמכות

נא שיתוף   –"מד חום" דיגיטלי להערכת חום של הנכנסים לישוב בגולן ביום ראשון יחולק לכל ישוב 

 הפעולה שלכם לביצוע הבדיקה.

 אנו מחויבים ללבוש מסכות הגנה בכל יציאה מהבית למרחב הציבורי.  בהנחיית משה"בשימו לב, 

 

כך שפסח מהווה אבן דרך משמעותית בכלכלת מועצה גולן והנהגת היישוב ערה ל  –  פסח בצל הקורונה

הצימרים לאורח השנה, אך בבואנו לשים את הנושא על כף המאזניים, הרי שאנו בוחרים ראשית  

 בבריאות הקהילה ובשנית בפרנסתה. 

כולכם ערים למה שקורה ביישובי הגולן ועמק הירדן, עם בנים/ בנות וחברים, שרק קפצו לביקור והפיצו  

פרסום המכתב העצוב של צוות הרפואה מאבני איתן, ממחיש עד  ע מתושבי היישוב. את הנגיף לרב

 כמה קשה ההתמודדות כשבריאות הקהילה נפגעת ומשביתה ישוב שלם.

אל תאמרו "לי זה לא יקרה", בכל רגע נתון אנו יכולים לקבל הודעה על תושב שחלה ללא ידיעתו ובא  

ול לגרום להתפשטות מאוד מהירה של הנגיף וכשזה במגע עם תושבים אחרים ביישוב, מצב זה על

 הדרך היחידה לעצור את זה היא בבידוד וסגר מוחלט של התושבים. ,מתחיל

כפי שדיווחנו השבוע, צוות חוסן ומנהלי השכונות בצח"י, ביצעו בהנחיית המועצה מיפוי תושבים,  

 במקרה של סגר.  הקהילהשיאפשר לנו לדאוג לצרכי 

 



 

 

  נו משפחתד בחיק יב שלא ניתן לראות והדרך היחידה שלנו לקטול אותו היא להתבודאנו נלחמים באו

 הגרעינית.

היום כשלשה שבועות בתוך משבר וירוס הקורונה, אנו יודעים כי גל ההדבקות הגדול שאנו רואים הוא  

 .גדול מאודיות בסופרים ומרכוליות שהפכו למקור הדבקה תוצר של מסיבות פורים וקנ

ובשמירה  הוא מגל הדבקה נוסף, שיגיע בעקבות פסח. אם אנו לא נבחר בבידוד מרצון  כרגעהחשש 

 על בריאות משפחתנו הרי שאנו עלולים למצוא את עצמנו במצב אחר לגמרי.

החמרת הנחיות הכניסה דיון עם הנהלת הועד המקומי על  , קיים צוות חוסןביום ראשון י לצורך העניין, 

 במהלך חג הפסח. הקהילההתנהלות ליישוב ו

 

 
השמירה בשער נמשכת בעזרת מתנדבים רבים שעושים עבודתם   – שמירה בשער היישוב ✓

בתחילת המשמרת לצורך העניין, כל שומר שמגיע לשער מתבקש למלא את פרטיו  נאמנה.

 בקישור להלן:

-https://docs.google.com/forms/d/1SCg4cqdgkfX3UsYedm6idh

vrhls9cQB6fSh8xTeslY/viewform?edit_requested=true   

 050-4607142סגן רבש"צ  –י שטיינברג מרכז את נושא השמירה: רוע     

 לינק לרשימת שמירה:להלן       

✓ C7https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRPE9ZYW_RdlRBeFEoRqpt_zCITBceV1BrJ

o0M5IE/edit?usp=sharing  

 לכל המתנדבים שעוזרים לנו לשמור על הבית, תרומתכם חשובה מאוד. תודה

 

תושבים המתבקשים להיכנס לבידוד בשל חשיפה לחולה מאומת,   –  עדכונים על מבודדים / חולים ✓

 052-3260481  –או כל סיבה אחרת, מתבקשים לעדכן את יו"ר צוות רפואה אהד פרידמן 

 0   - 3.4.20ברמות נכון ליום  התושבים הנדרשים לבידודמספר       

     ונדרש לבידוד, או מקבל הודעה ממשרד הבריאות על מגע עם  במידה ומי מכם נחשף לוירוס     

  052-3260481 יו"ר צוות רפואה אהד פרידמןיש ליצור קשר עם  חולה מאומת     

 

 

 

 ת הקורונהיחד ננצח א

 שבת שלום

 רמות צוות חוסן

https://docs.google.com/forms/d/1SCg4cqdgkfX3UsYedm6idh-vrhls9cQB6fSh8xTeslY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1SCg4cqdgkfX3UsYedm6idh-vrhls9cQB6fSh8xTeslY/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRPE9ZYW_RdlRBeFEoRqpt_zCITBceV1BrJC7o0M5IE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRPE9ZYW_RdlRBeFEoRqpt_zCITBceV1BrJC7o0M5IE/edit?usp=sharing

