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 12מספר  –עדכון לתושבים 

 

 ,יקרים חברות וחברים
, במרחב המועצתיונשאים גילוי מספר חולי קורונה מאומתים מוס במידע עם דיווחים על בסיומו של יום ע

 . אנו רואים לנכון להביא בפניכם את אשר התרחש, ולמען הסדר הטוב
 

 ודו'נבחרת הג
ה נודו שהתאמ'מנבחרת הגספורטאי דו כי 'ל איגוד הגו"התקבלה הודעה ממנכ (5/7/20)לילה אתמול ב

-הנבחרת שהתה בקיבוץ שער הגולן לאורך כל השבוע בימים א' .בשבוע שעבר בעמק אומת כחולה קורונה
בקיבוץ ומחוצה לו, כולל אימונים בבית אייל, ביקורים במרכז הימי בבית ירח ובכמה ה' וקיימה שלל פעילויות 

 מסעדות בסביבה.
בשגרה חלקית כולל אך המשיך  ,להתאמןהספורטאי הפסיק רביעי מיום החל מבדיקה שערכנו הובהר כי 

 .מבוגריםבא במגע עם ילדים וארוחת בוקר בחדר האוכל בקיבוץ שער הגולן, תוך שהוא 
מלאה ופעילות ישנו עוד שני ספורטאים מהנבחרת שהמשיכו בשגרת האימונים הספורטאי דרו של בח

הירדן עד סיום מנחה האימונים ביום חמישי. ספורטאים אלה נבדקו לקורונה. תוצאות הבדיקות  ברחבי עמק
  עדיין לא התקבלו נכון לכתיבת שורות אלה.

ימה הנבחרת בבית בנדל עם עשרות רבות של ילדים מכל אירוע הסיום של המחנה היה באימון ראווה שקי
 האזור. אימון זה כלל תרגולים משותפים, צילומים ועוד ועוד. 

על כולנו לנהוג באחריות יתרה ולפעול על פי  ,לכןרבות. השפעות והשלכות ובעל , מדיםרב מזה הינו  אירוע
 . ההנחיות

 :בעקבות האירועצעדים שננקטו עד כה 
  צוות , דובר המועצה-י עמי כבר, מנהל מחלקת הספורט של המועצה-לבידוד תמיר מייזלסנכנסו

 .ישיר המרכז הימי וכל התושבים שבאו עימם במגעמאמני  
  נסגר עד להודעה חדשההמרכז הימי. 
  בתאום עם משרד החינוך עד לקבלת הנחיות אחרות ממשרד מערכת החינוך של שער הגולן נסגרה

 .הבריאות
  תחקירים על מנת להבין היכן שהתה הנבחרת ומי נדרש להיכנס לבידוד על פי הנחיות משרד ביצוע

 הבריאות בעקבות המגע עם אנשיה.
 

 :המייסדים
לאור זאת  .נהג מחברת מובילי נטופה אשר מסיע את וותיקי צפון העמק למייסדים אומת כחולה קורונה

 ננקטו הצעדים הבאים:
 קורסים ממשיכים חלק מה. מכללת ביתנו עד להודעה חדשה הושבתה הפעילות הפרונטלית של

 כל הפרטים אצל צוות המכללה. ".זום"ב

  תוך ליווי וקבלת הנחיות מהמשרד לשירותים חברתיים משיך לפעולימרכז היום במייסדים. 

 וותיקי ישוביי צפון הכנרת אשר היו בהסעות קיבלו הנחיות פרטניות. 

 
 
 



 

 

 ':דגניה א
שוהים בדגניה אומתו ה( מדרום אמריקה)הנוער הציוני  ה שלבקבוצחניכים  50צעירות מתוך  2

לכלל ומשרד הבריאות פועל לביצוע בדיקות מהקיבוץ כרגע פועלים לפינוי הקבוצה  .כחולות קורונה

 הנחיות פרטניות הועברו ישירות להנהלת הקיבוץ. .י ניידת בדיקות"עהמשתתפים 

 :תל קציר
משפחה  .הוא ומשפחתו נהגו באחריות הנדרשת ונכנסו לבידוד. כחולה גבוליתושב הישוב אומת 

תושבים נוספים שבאו עמו במגע קיבלו הודעה  .נוספת איתה באו במגע נכנסה גם היא לבידוד

 .ונכנסו גם הם לבידוד ליום וחצי שנותרו למניין הימים הנדרשים

מועד  לענוספות.  הגבלות שורה שלה אישרה הממשלה החדה בגרף ההדבק ההעלייעקבות כמו כן, ב

 להלן ההגבלות שאושרו: ערך.יאך אנו סבורים שכדאי ונכון לה ,תבוא הודעה בקרוב לתוקף כניסתן

 סגירת חדרי כושר וברכות שחייה -

 סגירת מופעי תרבות -

 איש בשטח פתוח בשולחנות מרווחים בחוץ 30איש בשטח סגור ועד  20הגבלה של עד מסעדות:  -

פעילות מועדונים וברים בשטח המלון. פעילות מסעדות וחדרי אוכל מלונות ותיירות: לא תתאפשר  -

 .איש בשטח סגור 20תתאפשר עד 

  .איש 19בתי תפילה: עד  -

ין אחד לשני תוך חבישת מטר ב 2משתתפים, במרחק של  20התכנסויות והתקהלויות אחרות: עד  -

 .מסיכות

 )אין שינוי מהמצב הקיים(. ט מאורגנת תתאפשר רק ללא קהלפורפעילות ס -

בית הספר של הקיץ, קייטנות ופעילויות נוער: תתאפשר רק לגילאי גן עד כיתות ד׳. הממשלה  -

ומעלה  מסמיכה את מנכ״ל משרד הבריאות לקבל החלטה בעניין פעילויות חינוכיות לגילאי ה׳

 .בהתייעצות עם השר להשכלה גבוהה

 איש באוטובוס.  20אוטובוסים: עד  -

עבודה מהבית, על פי כללים שיקבע  30%עבודת משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות: לפחות  -

 .מדינהנציב שירות ה

רציפות תפקודית, המועצה תעניק את שרותיה באופן מקוון  לאור האמור לעייל ועל מנת לשמור על*** 

 וטלפוני בלבד. לא תתאפשר קבלת קהל ולא יתקיימו פגישות עם גורמי חוץ במשרדי המועצה.

 

 בריאות טובהבברכת 

  והמשך שבוע רגוע

 

 

 מיה ונטורה

 המנכ"לית המועצ


