שנה אזרחית חדשה

הנחיות ,דגשים ושירותים
במועצה האזורית מטה אשר
בתקופת הסגר
מסמך מתעדכן מס' 3
ינואר 2021

תושבות ותושבים יקרים,
אנו צפויים להיכנס היום בחצות ( )7.1.2021לסגר מלא ,בהמשך להחלטת הממשלה ולאור
נתוני התחלואה שממשיכים לעלות ברחבי הארץ .הסגר צפוי להמשך בשלב זה כשבועיים (יום
חמישי)21.1.2021 ,
לאור חוסר ההצלחה בהורדת נתוני התחלואה של ההגבלות האחרונות ,והצורך בהידוקו,
צפויות להתגבר גם פעולות האכיפה .צפויים מחסומים בדרכים ואכיפה מוגברת בישובים.
קחו זאת בחשבון והקפידו שלא להפרן.
אני פונה אליכם בכדי לבקש ולהפציר מכולנו לעמוד ולהקפיד על כללי הסגר .זה הזמן שלנו
להוכיח את כוחה ,לכידותה וערכיה של המועצה האזורית מטה אשר ,זה הזמן שלנו לעצור
ולמנוע את התפשטות הקורונה.
אני שב ומבקש ,שמרו על כללי הריחוק ,המסכה וההיגיינה .הקפידו להישאר בבית
כאשר אינכם חשים בטוב ,הישמעו להנחיות הבידוד והימנעו מהתקהלויות.
בכל ישוב פועלים צוותי צח"י והנהלות הישובים בכדי לנהל את המשבר ,לשרת את התושבים
ולהעניק סיוע ככל שנדרש .זכרו לעדכנם במידה ונכנסים לבידוד או לכל צורך ,בקשה או
שאלה אחרת.
מזכיר לכולכם כי מוקד המועצה לשירותיכם  24/7במספר *3109

אנחנו מצויים בתחילתה של שנה אזרחית חדשה ,ובמהלכו של מבצע החיסונים הארצי,
כולי תקווה כי מדובר בסגר האחרון שנחווה כחלק מהמאבק בקורונה.
המועצה כאן בכדי לסייע ככל שידרש.
בברכת בריאות איתנה

שלכם,
משה דוידוביץ
ראש המועצה
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מצ"ב הודעת משרד ראש הממשלה ,משרד הבריאות והאוצר
התקנות וההגבלות החדשות ייכנסו לתוקף החל ממחר 8/1/21 ,בחצות ,למשך  14ימים ,עד ליום ה-
 ,21/1/21לפי המפורט להלן:
הגבלת הפעילות:
צמצום החריגים לאיסור על יציאה ממקום מגורים:
 .1צמצום ההתקהלויות לעד  5אנשים בשטח סגור ועד  10אנשים בשטח פתוח (תוך החרגה של חתונה,
ברית והלוויה ,שישארו לפי הקיים היום  10 -בשטח סגור ו 20-בשטח פתוח).
 .2צמצום ההיתר לצאת לצורך טיסה מחוץ לישראל למי שרכש כרטיס טיסה החל מכניסת התקנות
לתוקף ,למעט למטרות המפורטות בתקנות או באישור מנכ"ל משרד התחבורה.
 . 3צמצום פעילות ספורט מקצועי ,כך שלא ניתן יהיה להפעיל מקום אימון לצורך קיום משחקים של
הליגות העליונות בענפי הכדור ,אלא לצורך אימון בלבד.
 . 4ביטול ההיתר ליציאה לצורך פעילות להפגת בדידות עבור אזרחים ותיקים (שאינה טיפול סוציאלי
חיוני).
חינוך:
 . 1איסור על פתיחת מוסד חינוך ללומדים ולעובדים בו ,למעט חינוך מיוחד והחריגים שנקבעו בסעיף
(10ג) לחוק.
 .2תתאפשר פעילות פנימיה במסלול הסגור ל  30יום לפחות ,וללא אפשרות לקליטה חזרה לפנימייה
לתלמיד שיצא ממנה.
תעסוקה:
 . 1לא תותר כניסת עובדים למקום העבודה ,למעט מקומות שהוחרגו ובכלל זה מקומות עבודה
המספקים שירותים חיוניים ,מפעלים למתן שירותים קיומיים ,ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי
או תשתית.
 . 2כל מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד במקום עבודה אם שהייתו נדרשת לשם תחזוקת המקום או
לצורך המשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה ,ובכלל זה תיקון ליקויים ,שמירה ,משלוחים,
תשלומי שכר ועוד .בנוסף נקבעו הוראות ספציפיות לעניין מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד
בשעות המנוחה ,תעשייה ביטחונית ומפעלים תומכי ביטחון ,משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות ,מועצות
דתיות ומוסדות להשכלה גבוהה.
 . 3לרשימת מקומות העבודה החיוניים הקיימת בתקנות ,נוספו עורכי הדין ,במקרים שעליהם לייצג
לקוחות בפני בתי משפט או מוסדות אחרים ,להכין לייצוג כאמור ,או לתת שירות חיוני ללקוח שאינו
סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו באמצעי דיגיטלי חלופי ,וכן עובדים שנדרשים לסייע לוועדת הבחירות
המרכזית לכנסת או לוועדת בחירות אזורית לכנסת ,לצורך קיום הבחירות הקרובות.
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 .4מעסיקים העומדים בתנאים השונים וימשיכו לפעול ,נדרשים להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול.
* רשימת ענפי העבודה המוחרגים מפורסמת באתר משרד האוצר.
תחבורה:
צמצום התפוסה בתחבורה הציבורית ל( 50% -הבהרה :מדובר בצמצום בתוך האוטובוסים לעד  50אחוז
מהתפוסה).
בחירות מקדימות:
 . 1נקבע חריג לאיסור יציאה ממקום המגורים ,על מנת לאפשר יציאת אדם לצורך הצבעה בבחירות
מקדימות ,וכן יציאה של מועמד או יציאה של עובד או נותן שירות ,מטעם מפלגה או מועמד ,לצורך
היערכות לבחירות לכנסת ,לרבות לבחירות מקדימות.
 .2תותר הפעלת מקום קלפי לצורך קיום בחירות מקדימות.
 . 3אדם הנכנס למקום קלפי לא יישאל בנוגע לקיומן של תסמינים שאינם מחייבים בידוד ,כדי שלא
תימנע זכותו להצביע בגין תסמינים אלה .וכן התאמה להוראות הקיימות בצו בידוד בית ,בנוגע לאפשרות
להציג בדיקה שלילית לגבי אדם עם חום .בנוסף חובת התשאול לא תחול בנוגע לקלפי ייעודית לאדם
החייב בידוד ,ככל שתיקבע קלפי כאמור.
================
תזכורת להגבלות שכבר קיימות היום ,וימשיכו להתקיים גם ב 14-הימים הקרובים:
 .1קביעת הגבלות על יציאה ממקום המגורים מעבר ל  1,000מטר ,למעט חריגים כמו :יציאה להתחסן,
טיפול רפואי או סוציאלי ,הפגנה ,הליך משפטי ,יציאה לצורך פעילות ספורט (שלא בדרך של הגעה
למקום בכלי רכב) ,העברת קטין בין הוריו הפרודים ,יציאה למקום עבודה או למסגרת חינוכית
שפעילותה מותרת ,יציאה לצורך השתתפות בהלוויה ,בחתונה או בברית (בכפוף למגבלת ההתקהלות).
קנס על הפרה.₪ 500 :
 .2איסור יציאה ממקום המגורים לצורך שהייה במקום מגורים של אדם אחר.
 . 3סגירה של מקומות ציבוריים ועסקיים למעט חנויות חיוניות :מזון ,היגיינה ,אופטיקה ,בית מרקחת,
מוצרי חשמל ומוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים בבית.
 .4סגירה של יחידות אירוח וצימרים ,גן חיות ,ספארי שמורת טבע ,גנים לאומיים ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה; מקום למתן טיפול שאינו רפואי ,לרבות מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה; מקום
למתן טיפול רפואה משלימה; דרייב אין לצפיה בסרטים; קניון או שוק קמעונאי ומוזאון ,וכן ביטול
האפשרות לפתיחת בית אוכל בדרך של איסוף עצמי.
 .5ביטול האפשרות לקיים שיעורי נהיגה מעשיים ואיסור על ארגון או השתתפות בטיול מאורגן.
 .6איסור על טייק-אווי ,מותר שירות משלוחים
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עדכונים שוטפים ניתן למצוא בפורטל הלאומי/https://www.oref.org.il :
הנחיות ודגשים של המועצה 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 :אין פעילות חינוך בלתי פורמאלי בשלב זה .מד"בים ימשיכו
לשמור על קשר עם הילדים והנוער בדרכים שונות.



התקהלות :על פי ההנחיות מותרת התקהלות של עד  5אנשים במבנה סגור ועד 10
בשטח פתוח על פי הגדרות המרחק ובעטיית מסכה( .תפילות עד  10איש ,מותרות
רק שטח פתוח).
ישנה החרגה לחתונות ,בריתות והלוויות – אשר בהן מותר עד  10אנשים במבנה ו-
 20בשטח פתוח.



עסקים :רק עסקים המוגדרים כחיוניים יכולים לעבוד בתקופת הסגר.
מצורפים קישורים:
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 oהנחיות המפורטות – https://www.oref.org.il/12522-he/Pakar.aspx
 oרשימת התחומים המוחרגים כחיוניים ועבודתם בהתאם להנחיות –
https://www.gov.il/he/departments/news/press_06012021_b
 oקידום ורישוי עסקים מטה אשר  -ניתן למלא טפסים דיגיטליים באתר המועצה
/https://www.matte-asher-region.muni.il/he/680
עבודת המועצה בתקופת הסגר
המועצה מצמצמת פעילות על פי הנחיות משרד הפנים לאורך ימי הסגר ותמשיך לספק שירותים
לתושבים בהתאם לכללי המדינה וללא קבלת קהל פרונטאלית .כל השירותים 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/phonebookאו בפניה למוקד שלנו *3109

קווים חמים:
קווי סיוע בעת הסגר .צוותים מקצועיים זמינים עבורכם בכל שאלה /בעיה.
קו חם של שפ"ח (שירות פסיכולוגי -חינוכי) מטה אשר –


עברית 050-2304621



ערבית 050-7011137

קו פתוח של המחלקה לחינוך בלתי פורמלי עבור בני הנוער :נושאים רגשיים ,התייעצות
אנונימית בנוגע למחשבות והרגשות בזמן הסגר וסיוע פרקטי בנוגע למסגרות השלב הבא (אחרי
התיכון)  -הודעות ווצאפ ושיחות בין השעות 050-6990578 - 16:00-23:00

לקווי תמיכה נוספים של קופות החולים כנסו לפירוט באתר המועצהhttps://www.matte- :
/asher-region.muni.il/he/621
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בברכת בריאות איתנה,
מועצה אזורית מטה אשר

