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מילה מראש המועצה
תושבים יקרים שימו לב!
החום הגדול ,קורונה וכל השאר
· המועצה יוצאת לפגרת קיץ קצרה בין  15-19.08לא יינתן מענה טלפוני וקבלת קהל.
· צו איסור להדלקת מדורות עקב תנאי החום הקיצוניים החל מתאריך  2.8ועד  30.9וזאת בשעות היום מ  7:00בבוקר עד
 21:00בערב .העובר על הוראות הצו מבצע עבירה פלילית וצפוי לקבלת קנס גבוה.
· החל מ  8.8.21ועד להודעה חדשה בין השעות ( 11:00-20:00כולל שישי-שבת) יהיה פעיל מתחם בדיקה מהירה במרכז
קהילתי בקעת הירדן בעלות של  52ש”ח ,התשובה מגיעה תוך  15דק לפלאפון הנבדק .בהרשמה מראש מול מוקד
בדיקות מד”א  .* 3101הבדיקות מיועדות לצורך עדכון התו הירוק ולכן לא מיועדות למבודדים ולחולים .לפרטים נוספים ניתן
לברר מול המוקד של מד”א במספר *3101
· החל מיום א  :8.8.21הורים לילדים חולים -מחויבים בבידוד ,גם אם הם מחוסנים.
הורים לילדים שנמצאים בבידוד מניעתי -לא מחויבים בבידוד.
אבל אנחנו ממליצים לגשת לבדיקה ושגם ההורים יישארו בבידוד עד לקבלת התוצאה.
בני  12ומעלה שלא מחוסנים ,כמו גם ילדים -מחויבים בבידוד לפי הכללים ,ניתן לקצר את ימי הבידוד ל  ,7בתנאי במבצעים
בדיקות בהתאם לחוק.
מחוסנים שהיו במגע עם חולים -יש לגשת ולהיבדק ,ואנו ממליצים להישאר בבידוד עד לקבלת תוצאה.
קבינט הקורונה ממליץ לכולם להתחסן מגיל  ,12ולבני  60ומעלה להתחסן בחיסון ה .3
להפסיק להתחבק ,להתנשק וללחוץ ידיים .להימנע מכל התקהלות בחלל סגור שאינה הכרחית.
*יש לעקוב אחר הפרסומים של משרד הבריאות.
מגפת הדלתא מדבקת הרבה יותר ,ומזנקת בכל העולם .הימנעו מהתקהלויות ,וצאו להתחסן  -עכשיו .אחרת ,לא יהיה
מנוס מהטלת מגבלות חריפות יותר ,לרבות סגר.

ביטחון
פרידה ממח”ט הבקעה
ביום שלישי התקיים טקס
החלפת מפקד חטיבת
הבקעה והעמקים באתר
הטבילה.
אל”מ בצלאל שנייד מסיים
את כהונתו לאחר שנתיים.
במהלך התפקיד פעל רבות לטובת חיזוק ופיתוח ההתיישבות תוך שיתוף פעולה עם
כלל הגורמים האזרחיים .אל”מ שנייד מפקד מוערך ,ראוי ,מסור ונחוש.
אנו רוצים להודות מקרב לב על תקופה משמעותית ודרך צלחה בהמשך הדרך בשירותו הצבאי.
בהזדמנות זו נאחל בהצלחה למח”ט החדש אל”מ מאיר בידרמן.

חינוך
סיימנו את שנת הלימודים תשפ”א ואת הקייטנות
ואנו עם הפנים לשנה הבאה!...
אגפי החינוך ,השירותים העירוניים וההנדסה,
עמלים בימים אלו באינטנסיביות מרובה לקראת
שנת הלימודים הקרובה ,בשיפוץ וחידוש מבנים,
בגיוס כוח אדם וביוזמות חינוכיות חדשות.
רוצים קצת “ספוילרים”?
חנוכת מבנה גן ילדים חדש בגיתית ,גן ילדים חדש
במשואה ,שיפוצים נרחבים בגני ילדים ,ציליות
חדשות ביסודיים ,תוכניות העשרה חדשות
ב”תמר” ,ב”גפנים” ובתיכון “ירדן” ועוד...

ראש המועצה ,דויד אלחייני

