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 תושבות ותושבים יקרים,
 

 אני מבקשת מכל אחת ואחד מכם להיות קשובים, 
 ולהבין שאנחנו כרגע בשעת חירום. 

 
איסור יציאה מהבית,   -משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות ומחמירות, שעיקרן  15:00היום בשעה 

 סופר, מרפאה ועבודה שמוגדרת כחיונית. למעט מקרים חיוניים כגון 
 

 לצערי, ישנם עדיין תושבים, שלא נשמעים לכללים, ודבר זה מסכן את כולנו. 
כל מי שנמצא בבידוד חובה עליו להודיע על כך למשרד הבריאות ואני מבקשת גם למוקד העירוני טלפון  

106 . 
 

 יות אלו נבקשכם לקרוא בעיון ולהישמע לכל ההוראות, להלן קישור להנח
zoran.muni.il/SystemFiles/instructions173.pdf-http://www.kadima 

 
 מספר עדכונים מהיום: 

 
יעו לביצוע  . לאור הודעת משרד הבריאות, סגרנו את משרדי המועצה, והחל ממחר רק עובדים חיוניים יג 1

 עבודתם. 
 אנו ערוכים לעבודה בסבבים ולעבודה מרחוק. 

 המועצה ערוכה למתן השירותים החיוניים הדרושים,  
 כל מה שקשור בשעת חירום יטופל, כל השאר, ידחה למועד אחר. 

 
. היום המשכנו בעדכון אתר המועצה במיוחד בכל הנוגע לוירוס הקורונה ונוספו תכנים לימי הבידוד,  2

 נוספו קישורים רלוונטים לשכירים ועצמאים.
 
. באתר קיים טופס מקוון לשוהים בבידוד נבקשכם בכל מקרה של כניסה לבידוד לדווח על מנת שנוכל  3

 ר מצבכם. מצ"ב קישור: לתת מענה לכל צורך שיתעורר ולעקוב אח 
ecebb895de82-b82e-ea11-9b67-https://easyform.co.il/?formId=640e47c8 

 
 
נמשיך היום התחלנו בניקוי וחיטוי מתקני המשחק בגנים ברחבי הישוב,   -. ניקוי וחיטוי מתקנים 4

 בתחנות האוטובוס ובשאר המקומות הציבוריים.
 
אין לצאת מהבית לפארקים, לגינות משחקים, לחוף הים, לבריכה, לספריות, למוזאונים,   -. שימו לב 5

לשמורות טבע וגנים או למרחבים ציבוריים אחרים, למעט יציאה של ילדים במסגרת המשפחה בלבד או  
 עם בעל חיים )באופן בודד(.

 אנשים תוך הקפדה על  5ה, ניתן לצאת לפעילות ספורט לא מאורגנת בקבוצה של עד בשלב ז
 מרחק שני מטר. 

 
dimahttp://www.ka-. מוקדי המועצה השונים עומדים לרשותכם, למידע ופרטים ראו באתר  6

zoran.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1289&branchId=1132 
 

mailto:lishka@kadima-zoran.muni.il
http://www.kadima-zoran.muni.il/SystemFiles/instructions173.pdf
https://easyform.co.il/?formId=640e47c8-9b67-ea11-b82e-ecebb895de82
http://www.kadima-zoran.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1289&branchId=1132
http://www.kadima-zoran.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1289&branchId=1132


 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה
 zoran.muni.il-lishka@kadima   •   8902949-9-531פקס:    •   9289029-09טל:   •   60920צורן -קדימה 1רח' הרצל            

 

  Mayor's Office  –  לשכת ראש המועצה

 

 www.kadima-zoran.muni.il, קדימה צורן מועצה מקומית 

 09-8902-999  מוקד שירות לתושב

 אנא פנו אלינו בכל מקרה של שאלה, מצוקה או חרדה. 
 
. יחד עם כל הערכות החירום אנו עושים כל שניתן לשמור גם על השגרה ולנוחיותכם פרסמנו היום את  7

הערכות אגף השפע במועצה לאיסוף אשפה, גזם ופסולת גושית בימי חג הפסח, מוזמנים להיערך בהתאם  
 למפורט בקישור  

 
zoran.muni.il/SystemFiles/post%20garbage%20pick%20up%20pessah.pdf-http://www.kadima 

 
. אני מזמינה אתכם להצטרף לקבוצת העדכונים מהמועצה, אם טרם הצטרפתם מוזמנים להצטרף על  8

 מנת לקבל עדכונים שוטפים. באמצעות הקישור 
https://chat.whatsapp.com/L9EJB0bs8rbAFdbcTavyFP 

 
 https://t.me/kadima_tzoran_channelאו טלגרם   

 
הרבים, שבאים לסייע במוקד, שמציעים עזרה ותרומה  . אני רוצה להודות לכל המתנדבות והמתנדבים  9

 כספית למען הנזקקים ביישוב, זה מחמם את הלב ומרגש 
 מוזמנים להצטרף בלינק:

 
-http://www.matnas

ml5/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=35807&did=4460&G=4460&SMkz.co.il/ht = 
 
 

 מילה לפני סיום, תודה לכל מערך החינוך שלנו, שעושה ימים ולילות למען הילדים שלנו 
 תודה למערך העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים, שנמצאים שם עבורנו, עם המון הקשבה וסיוע רגשי. 

 
 תם לכבוד 'יום העובד הסוציאלי',  בהזדמנות זו, נברך או

 בהמשך עשייה מבורכת ונחזק את ידיכם. בשל המגבלות,  
 לא קיימתי איתם פגישה היום, אבל שלחתי להם סרטון הוקרה.

 
 לימים טובים ובריאות לכולם, 

 
 קרן גרין 

 ראש המועצה 
 קדימה צורן 
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