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 ,תושבות ותושבים יקרים 

 
  .מצב החירום ממשיך להתקיים, ואנחנו כל העת מתעדכנים מול משרד הבריאות ופיקוד העורף

 
אני גאה ביישוב שנשמע להוראות וניתן היה לראות היום כי רוב התושבים מקיימים את ההוראות 

 .בבתיהםונמצאים בהסגר 

 
ע, אנשי השטח שלנו, אשר שומרים על שגרת  "צוות המועצה ממשיך לעבוד מרחוק למעט אנשי אגף השפ

 .היישוב ועסוקים בשמירה על הניקיון, סיורי אבטחה ובטיחות

 
כל מוקדי המועצה מאוישים ומתוגברים, יש לנו עשרות מתנדבים שפועלים במוקד קורונה ונכונים לכל  

 . קריאה
 :http://www.kadima-המוקדים השונים בקישור  פרטים על

zoran.muni.il/Branches/Branch.aspx?nodeId=1288&branchId=1144 
 

 :עדכונים שוטפים

 
שפה וגזם. המשכנו בניקיון ובריסוסים, והתחלנו בהערכות  פינוי א – תגברנו את השירותים החיוניים  .1

 .והכנת מוסדות החינוך
 .ההנחיה לפקחים, לטפל רק בנושאים של סדר ציבורי, אחריות אישית נדרשת מכל אחת ואחד

 
  -מלגות לסטודנטים .2

הזו   לאור ביטול אירוע חלקות מלגות לסטודנטים ומתוך הבנה שמדובר במענקים כספיים חשובים בעת
 .דאגנו לבצע חלוקה אישית לכל אחת ואחד מהסטודנטים

  -חינוך .3
היום, ביחד עם עוד ראשי רשויות פנינו לראש הממשלה, להמשיך את הלימוד המקוון. כולנו, נפעמים  

 .מהיתרונות של זה, ומהרתמות של הצוות החינוכי לעשייה המבורכת
 .הלימוד המקוון, ואנו פועלים שכך יהיה גם ביסודי התבשרנו בשעות האחרונות, שאכן, בעל יסודי ימשיך

 .חלה חובה לדווח למשרד הבריאות  -תושבים בבידוד  - אנו שבים ומזכירים .4
  :דווחו גם לנו, על מנת שנוכל לסייע ולעקוב . הכנסו לאתר המועצה בקישור

 

 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdevO8z7PB4ye1rJac

Qv9e8czaatrsnG1M9ToDVGhJ5i3PxQ/viewform 
    

 1שלוחה   09-8902999או  1שלוחה   106בטלפון   "מוקד קורונה"או התקשרו אלינו ל

 
  :וג הבידוד ראו בקישורדווח באתר משרד הבריאות בהתאם לס

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/              
לאור המצב, הקדמנו את מועד העלייה לאוויר, כדי לאפשר לתושבים  -עסקים מקומיים ובעלי עסקים .5

 .ובעלי העסקים העצמאיים, פלטפורמה דיגיטלית למידע וגם שיווק
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 יוזלטר הראשון מצורף הנ 
http://bit.ly/2Wnqno 

 
 *6784לינק למתחם העסקים הדיגטלי הראשון 

 
http://greenbook.co.il/card/5001/16211 

 

 
  -שומרים על המוראל .4

 התמונה המצחיקה, מוזמנים לשלוח אלינו תמונות מצחיקות    –התחלנו בתחרות  
  :https://www.facebook.com/1313636968708201/posts/3569412299797312 פרטים בקישור

 
קיימים שינויים משמעותיים בנושא ונבקשכם להתעדכן באתר של חברת קווים    -תחבורה ציבורית .5

t.co.il/-http://www.kavim 
 
אנו נכנסים לסוף השבוע ואני פונה לכל אחת ואחד מכם, אל תתפתו להרחיב   -ונשמרתם לנפשותיכם  .6

 .את מעגל האנשים שאתם פוגשים, חברים ומשפחה. זה קשה, אבל מחויב המציאות
ר המועצה  "חיות, בהתאם למנשר של יוכל מי שהולך להתפלל בבית הכנסת, שמרו מרחק, הקפידו על ההנ

 .הדתית ורב היישוב

 
 .אחריות אישית וערבות הדדית, הם המפתח לצלוח משבר זה

 ,לימים טובים ובריאות לכולם

 
 קרן גרין 

 ראש המועצה 
 קדימה צורן 
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