
 

 

 

 

 תושבים יקרים,

זכינו לגשמי ברכה בכמות גבוהה בעשייה ובבריאות.  בגשמים,ברוך -חודש נובמבר היה חודש ברוך

מבית  ,מהצפוי, עסקנו בפרויקטים רבים ביניהם המעבר של מחלקת תרבות ומרכז לאומניות הבמה

צנובר, שעוד יתרחב בעתיד ויהיה בית לפעילויות רבות -למתחם לב הגולןגולן, ז קהילתי מרכ

לתושבי הגולן. והגולן חזר להיות ירוק. ירוק מעשב חדש שמבצבץ, ירוק ובלי חולים )כעת אנו 

ושת יש כבר כמעט תחירוק כי חייל שנמצא במתקן החלמה צבאי( וגם -דדעומדים על חולה בו

. לתו הסגולבהתאם יות ועסקים שבו לפעול וחנ .די"ב חזרו ללמו-וגם תלמידי י' ו',-מידי א'לתשגרה. 

למתחם צנובר לחוויה אתם מוזמנים  חוזרים לימי הדרייב אין!כולנו  03.12ביום חמישי, והשבוע, 

 ם נוספיםולפרטי לרכישת כרטיס משפחתי .לתקופהנוסטלגית ומדליקה, מותאמת , משפחתית

 https://golan.tickchak.co.il/drive_in_golanהקליקו: 

, בגולן סבבינוקשה להתעלם מהמצב באזור. אנחנו עדים לעלייה בתחלואה ברשויות השכנות 

נבדקו לנגיף הקורונה וכולם נמצאו בריאים. היום אנו תושבים  300ובגליל. אצלנו בשבוע החולף מעל 

ללית במתחם ת כומקיימים ניידת מדלגת ביישובי דרום הגולן ומתחם בדיקות ללקוחות שרותי בריא

השיבה ללמודים, עליית התחלואה באזור וחזרת הפעילות המשקית מחייבת את כולנו במשנה צנובר. 

 זהירות, בעריכת בדיקות ושמירה על ההנחיות. רק כך נמשיך להיות ירוקים!

ייתה שוב תאונה לפני כשבוע. אנו משקעים מאמצים רבים בשיח עם נתבי , הצומת קצרין צפוןב

לאחרונה, לפני כשבועיים,  .ישראל, משרד התחבורה וגורמים נוספים. נערכו פגישות רבות בנושא

 בורה שהבטיח לעשות כל מאמץ להכניס אתחאסף אשר, יועץ בכיר לשרת הת קיימנו ישיבה עםאף 

. 2021/2ולביצוע בתקופת  2021-תכנס לתכנון בצומת לעבודה בקרוב מאוד. הסדרת הצומת ה

זירוז הטיפול בצומת. וחשו תאונות רבות ואנו חוששים מהבאות. נמשיך לפעול לקידום התרצומת זו, ב

ובו סקרנו את המצב בצומת, התהליכים, התוכניות  ,כתב לשרה התחבורהמלאחרונה אף הוצאנו 

, רחבהתחבורתית תוכנית המרחבים בגולן, מחייבים  רך הדחוף בטיפול בצומת זו.ובעיקר את הצו

אנו לא נחים הכוללת לא רק שדרוג הכבישים הקיימים, אלה גם הוספת כבישים ואמצעי תחבורה. 

 נמשיך לעשות הכל למען בטחון התושבים. ולא מוותרים.

 מאחל לכולנו המשך חורף נעים ובריא.

 שלכם כתמיד,

 חיים רוקח
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