שנה חדשה  -תקווה חדשה

הנחיות ,דגשים ושירותים
במועצה האזורית מטה אשר
בתקופת הסגר
מסמך מתעדכן מס' 2
ספטמבר 2020

תושבות ותושבים יקרים,
בימים אלה עומד בפנינו אתגר מורכב לו כולנו שותפים – לעצור את התפשטות הקורונה
במועצה.
בשבועות האחרונים חלה עליה במס' הנדבקים והמבודדים ביישובי המועצה.
זה הזמן שלנו  -כל התושבים להוכיח את כוחה ,לכידותה וערכיה של המועצה האזורית מטה
אשר ,זה הזמן שלנו לעצור ולמנוע את התפשטות הקורונה.
עכשיו יותר מתמיד עלינו להקפיד על הנחיות הסגר ועל ההנחיות השוטפות.

אני שב ומבקש ,שמרו על כללי הריחוק ,המסיכה וההיגיינה .הקפידו להישאר בבית
כאשר אינכם חשים בטוב ,הישמעו להנחיות הבידוד והימנעו מהתקהלויות.
תחילתה של שנה ,היא ראשיתה של תקווה .אני מאחל לכם – תושבות ותושבי המועצה ולכל
בית ישראל שהשנה הקרבה תהיה טובה יותר ,בריאה יותר ושמחה יותר.
הגשמת התקוות הללו תלויה רק בנו .יחד .כולנו .ננצח את הקורונה ונגשים את התקווה.

מוקד המועצה לשירותיכם  24/7במספר *3109
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שלכם,
משה דוידוביץ
ראש המועצה

הנחיות ,דגשים ופעילויות מיוחדות לתקופת הסגר


חינוך :כלל מסגרות החינוך סגורות על פי הנחיות המדינה ,למעט חינוך מיוחד
ושמרטפיות לעובדים חיוניים במערכת הבריאות ומורי החינוך המיוחד.



חינוך בלתי פורמאלי :פעילות המחלקה בתקופת הסגר
https://www.facebook.com/biltyformalima/photos/a.1884578508500474/2
/529360270688958



התקהלות :על פי ההנחיות מותרת התקהלות על פי הגדרות המרחק ובעטיית מסכה.
עד  10אנשים במבנה ועד  -2אנשים בשטח פתוח.



פעילות ספורטיבית :מאושר ספורט יחידני (או במסגרת תא משפחתי) בלבד .אין
לקיים בישובים פעילות ספורט אחרת מכל סוג שהוא.



חופי הים סגורים על פי הנחיית משרד הפנים.



בעלי עסקים:
 oהנחות בארנונה :המדינה הודיעה כי עסקים שמחזורם נפגע משמעותית -מעל ,60%
זכאים להנחות משמעותיות בארנונה על פי קובץ התקנות המצורף .לצורך הגשת
בקשה יש לפנות לרשות לעסקים קטנים ובינוניים (ולא לרשות המקומית) .הנחיות
מפורטות יפורסמו בקרוב באתר הרשות לעסקים קטנים ובינוניים .לאחר פרסומן
יוקם קישור (לינק) גם באתר המועצה.
 oרישוי עסקים :כל עסק שיש בידו רישיון עסק או היתר זמני שתוקפם עתיד לפוג בין
התאריך  01.10.2020ועד לתאריך  - 30.11.2020תוקפו יוארך בעשרה שבועות,
כלומר לכל המאוחר עד ליום 9.02.2021



תרבות אונליין במטה אשר :תוכנית פעילות לתקופת הסגר
https://forms.gle/1qpmbJJthdn67xbP7
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עבודת המועצה בתקופת הסגר
המועצה ממשיכה לעבוד במתכונת קפסולות לאורך ימי הסגר ולספק שירותים לתושבים
בהתאם לכללי המדינה וללא קבלת קהל פרונטאלית .ניתן ליצור קשר עם המחלקות או
העובדים הרלוונטיים בטלפון או במייל .כל פרטי הקשר בספר הטלפונים באתר המועצה-
/https://www.matte-asher-region.muni.il/he/phonebook

או בפניה למוקד שלנו

*3109

המועצה תהיה סגורה במהלך החגים בימים הבאים:
יום כיפור  -המועצה תהיה סגורה בערב וביום כיפור (ימים א'-ב' )27-28.9 ,ותחזור לעבודה
ביום שלישי 29/9
סוכות – המועצה תהיה סגורה בימי חול המועד  :מיום ראשון ה 4/10 -עד יום חמישי ה -
( 8/19כולל) .ותחזור לעבודה ביום ראשון ה 11/10 -
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קווים חמים:
קווי סיוע בעת הסגר .צוותים מקצועיים זמינים עבורכם בכל שאלה /בעיה.


קו חם של שפ"ח (שירות פסיכולוגי -חינוכי) מטה אשר –
עברית  050-2304621וערבית 050-7011137



קו פתוח להתייעצות של בני נוער וקבלת כלים להתמודדות 050-6990578 -

לקווי תמיכה נוספים של קופות החולים כנסו לפירוט באתר המועצהhttps://www.matte- :
/asher-region.muni.il/he/621

בברכת שנה טובה ובריאות איתנה,
מועצה אזורית מטה אשר

