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 אלול תש"פ חכ"                                                                                                                                                        
17.09.20202 

 יקרים שלום רב,תושבים 
 

מול כתבתי לכם כי אנו מחליטים להחמיר את ההנחיות ולפעול בהתאם להנחיות תא
  !יישוב/מועצה אדומה. ההחלטה לא התקבלה בקלות דעת

יא כי במצב הקיים עד יום שני, המבודדים. ההנחה  500חולים ומעל  32על אנו עומדים כיום 
עם חזרת תוצאות הבדיקות שנעשו היום חולים מאומתים  50-70-אחרי החג, נעבור את ה

 בצנובר.
של במהלך החג בפרט ובסגר בכלל, תשפיע על התקופה הידיעה כי ההדבקה שתתרחש 

. המפגשים הרחבים ביישובים, בבתי הכנסת , היא זו שמניעה אותנו לפעולבעוד שבועיים
שבועיים, בזמן ובארוחת החג עלולים ליצור מצב בו העלייה בכמות החולים תורגש רק בעוד כ

לקראת שיצטרכו להחליט מה צבעי היישובים לקראת הפעלתה החוזרת של תוכנית הרמזור. 
 נרצה שהתיירות תחזור לפעול, העסקים, בתי הספר והחיים בכלל.חג הסוכות, תקופה בה 

 אפשר להתמודד עם האתגר בשני אופנים:
לרדת ברמת התחלואה וזה אפשרות אחת היא להגיע ל"צבע אדום" ואז לעשות הכל על מנת 

 קשה. קשה מאוד. אפשרות שניה, היא למנוע את העלייה הצפויה מראש. 
מניעה בעלייה בהיקפי התחלואה -כל הפעולות הננקטות כעת ע"י המועצה מטרתם מניעה

  המבודדים.הנדבקים וכמות  עליית תמניעו
ולקטוע את  רק יחד, בהקפדה יתרה על ההנחיות, נצליח לבלום את עליית התחלואה

 שרשראות הדבקה. זה חשוב לבטחון הבריאותי האישי, המשפחתי, הקהילתי והגולני.
 

כניסת תושבים בפתיחה  מאותה סיבה, אני מנחה הבוקר, את היישובים לסגור שערים ולאפשר
טלפונית בלבד. קווי התחבורה הציבורית, שתצומצם פעילותם בשל הנחיות הממשלה, במהלך 

הסגר, יקבלו אישור פתיחה באמצעות מוקד גולן. מטרת מהלך זה הינה לאפשר ליישובים 
מרפאה, עבודה וצרכים -בקרה על הנכנסים בשעריהם, למנוע מעבר בין יישובים שלא לצורך

 גדרים בהנחיות הסגר כפי שפירטנו אתמול. המו
 

ית בגולן ובכניסות אליו. לא תמבקש, אנא הישמעו להוראות הסגר. תתקיים אכיפה משטר
. הסגר, שמביא עמו פחות חשוב הוא כי מטרתנו להוריד שעורי תחלואה ולשטח את העקומה

נקיים את הסגר ולא סייע בכך רבות. בואו סוג של בידוד והפרדה, חרף הקושי הכרוך בכך, 
  נחפש דרכים לעקוף אותו!

 
 17.09.20לינק לתקנות החדשות לסגר נכון להיום, 

https://www.golan.org.il/files/news/23_cs_bg_582868.pdf 
 

 תחנות בדיקה במתחם צנובר 
 

 300מעל הבוקר הגיעו הבודקים והתחנה נפתחה. היא פעלה ביעילות מרבית, תוך הגעה של 
תושבים. לאורך הבוקר קיבלנו פניות רבות כי לא נותרו תורים. פנינו שוב לשירותי בריאות 

 את זמן הבדיקות והדבר סייע לתושבים רבים. נקווה לתשובות שלילות בלבד! וכללית שהאריכ
 

 סיוע נפשי
מציע מענה  השירות הפסיכולוגי החינוכי ם בהם לא מעט מאתנו חשים חרדה מהמתרחשבימי

בטלפון:  החברתיים ומרכז חוסן םהשירותי, 04-6969781בטלפון:  9:00-20:00בשעות  טלפוני
ולקבל מענה ( 20:00-8:00)בשעות הלילה  *3254ניתן לפנות למוקד המועצה . 04-6969735

מידע נוסף בלינק:  .כוננית ,סוציאליתמפסיכולוגית/עובדת 
https://www.golan.org.il/korona/yesh/ 

 
 סיוע מקופות החולים

 
 כלליתשרותי בריאות 

ין השעות ביום שישי ב 07:00-20:00בין השעו על בימי חול והמוקד פ. *2708 אנא פנו למוקד בטלפון
07:00-13:00 

https://www.golan.org.il/files/news/23_cs_bg_582868.pdf
https://www.golan.org.il/files/news/23_cs_bg_582868.pdf
https://www.golan.org.il/korona/yesh/
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+, 65טופלים בבידוד, לחולים מאומתים, לבני מתרופות למסייעת בהצטיידות בכללית בצפון 
 04-6557324. יש לפנות לטלפון שמספרו למקרים חריגים מבחינה רפואית ו

 קופ"ח לאומית מפנה לספקי משנה
יש להשאיר הודעה הכוללת שם,   leumit@amcha.org.ilאו במייל  6335209-02עמך בטלפון 

 ת.ז. וטלפון ליצירת קשר
 בית חם

לאחר השעות , או 08:00-19:00ה', בין השעות -ימים א'ב 073-2800539  בטלפוןאנא צרו קשר 
 ת.ז. וטלפון ליצירת קשרהכוללת שם  הודעהבהשארת 

 שירותי בריאותמכבי 
 ביןימי שישי וערבי חג ב 08:00-20:00 בין השעותימי חול ב* 3028אנא פנו למוקד בטלפון 

 08:00-15:00 השעות
 קופ"ח מאוחדת

 507* אנא פנו למוקד בטלפון
 

 תנדביםמיחידת ה
לבצע , עבורכם תרופות במתנדב שיצא לרכוש סיועיחידת המתנדבים של מוא"ז גולן מציעה 

המצורף ואנשי היח' יפנו אליכם אנא הירשמו בלינק  כך סתם להקשיב ולשוחח.קניות או 
 . 6969735-04 ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני במספר https://did.li/c5w5q לתיאום

 !עוברים את זה יחד
 

 צוות תחקיר רשותי
ם, שהוכשר ע"י משרד הבריאות ופיקוד העורף החלה להפעיל צוות מתחקרימועצה אזורית גולן 

ומסייע לחולים מאומתים ולהנהלות הקהילה לייצר מסלולים של חולים מאומתים, לנטר מגעים 
 ולאפשר קטיעה מהירה ויעילה של שרשראות ההדבקה.

לסודיות רפואית וחולקים את פרטי החקירה רק באישור החולה וגם אז  מחויביםאנשי הצוות 
 ול החולה ולא שמו/ה.יפורסם מסל

אנו רואים ערך רב בעובדה שהחוקרים הם תושבי קהילות הגולן, מכירים את אורח החיים, 
 האנשים, מנהגי החיים בקהילות ועוד. 

ואתי ריימונד. את הצוות  אנשי הצוות הם: זאב שנקר, רותם שרון, נטלי קוואז, עומרי חבלצסקי
 מנהלת לימור הולץ.
הירתמותם למשימה חשובה זו ומאמין שיחד, בפעילות מהירה וממוקדת, אני מודה להם על 

 נוכל לקטוע שרשראות הדבקה ולהקטין את ממדי התחלואה.
  

 מבודדים וחולים בקהילה
כחלק מהרוח הגולנית, הקהילות והצח"י בכל קהילה מתגייס לטובת החולים והמבודדים. כך 

 דבים. גם מרכז חוסן, אגף ייעוץ וטיפול ויחידת המתנ
בחגים, בשיא התקופה הכי משפחתית בשנה, תושבים רבים מוצאים עצמם מבודדים מיתר 

לבד וכולנו נירתם  רמשפחתם וחבריהם. זו היא שעה היפ של הקהילה. אני יודע שאיש לא יישא
לעזור. היעזרו באחר, אל תחששו לבקש סיוע, שתפו את הנהלת הקהילה בכל קושי, בכניסה 

 לבידוד, במידה וחליתם. אני בטוח כי הקהילה תהיה שם עבורכם.
 /.org.il/korona/yshuvvhttps://www.golanאיגרת להורים שילדיהם בבידוד: 

 
 תחבורה ציבורית

 ועל פי הנחיות משרד הבריאותלפעול, בהתאם להנחיות החדשות  התחבורה הציבורית תמשיך
 ועל פי הסייגים הבאים: 

  'לא תופעל תחבורה ציבורית בימי שישי ושבת, ערב כיפור, יום כיפור, א' ראש השנה וב
 ראש השנה

 קווי תלמידים לא יופעלו  

  לו"ז המתאים לחופשות לימודיםיופעל 

 /https://www.golan.org.il/korona/yeshuvv בלינק המצורף תמצאו את הנחיות הנסיעה:

להתעדכן רצוי  ייתכנו שינויים.לוח זמנים חדש של התחבורה הציבורית יפורסם בהקדם באתר המועצה. 
 3254במוקד גולן *

mailto:leumit@amcha.org.il
https://did.li/c5w5q
https://www.golan.org.il/korona/yshuvv/
https://www.golan.org.il/korona/yeshuvv/
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 לסיום מתוקוקצת 
  נוסעים.  107,000מעל בחודש אוגוסט החולף, שיא של בתחבורה ציבורית גולן נסעו

 מספר עצום. מדובר בחלקן ע"י אותם נוסעים ועדיין -נסיעות 107,000כלומר שולמו 
  "בתי הספר החדשים נפתחו בתחילת שנת הלימודים "ילקוט רועים" ו"מעלות הגולן

 פועלים כסדרם.
  מתווה הסיבים האופטיים אושר בממשלה. שר התקשורת יועז הנדל אמר כי "המשימה

היא לאפשר לאילו הגרים בפריפריה, בעיקר בגבולות, לקבל סיבים אופטיים מהר. יש 
ולעבוד. הקורונה רק ובפצאל  ברמת הגולןלזה חשיבות גדולה, שאנשים יוכלו לשבת 

 הפרויקט יחל בגולן!ממחישה כמה זה משמעותי". 
  ללא לאות לקידום חרף הסגר המשמש ובא, צוות תיירות גולן פעל בחודשים האחרונים

העסקים הגולנים.                                                                                                          
 :נבחרים מצורפים לינקים לפרסומים

https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2020/09/16/10170320.mp3 
https://www.golan.org.il/story/ 

https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2020/09/07/10149407.mp3 
 פרסומים נוספים ניתן למצוא בדף הפייסבוק של המועצה ובדף הפייסבוק של תיירות גולן

 
 לחצו על הלינק-וסוכריית דבש אחרונה

OJvZXufkvZP8/view?usp=sharing--M5_FJ43AYHLWH3Zg_-https://drive.google.com/file/d/1 
 זמן אבל זה בדרך. חייק

 
 נו באחדותנו!חד נצליח! כמו תמיד, כוחי. מאחל לכולנו שנה טובה ובריאה

 

 שומרים על הנחיות הממ"ש ונשארים בריאים! מסכה, מרחק ושמירה על היגיינה!
 

 כת שנה טובה ובריאה,בבר
 חיים רוקח,

 ראש המועצה

https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2020/09/16/10170320.mp3
https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2020/09/16/10170320.mp3
https://www.golan.org.il/story/
https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2020/09/07/10149407.mp3
https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2020/09/07/10149407.mp3
https://drive.google.com/file/d/1-M5_FJ43AYHLWH3Zg_--OJvZXufkvZP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-M5_FJ43AYHLWH3Zg_--OJvZXufkvZP8/view?usp=sharing

