
 
 
 

 
 

 ' ניסן, תש"פו   2020מרץ,  31 

 תושבים יקרים,

 :החמרות נוספותבהן שעת חירום לתקנות את הממשלה אישרה הלילה 

 לא תתאפשר התכנסות, לרבות לא לצורך תפילה וחתונה, במרחב הציבורי. •
 אנשים.  20תערך במקום פתוח בלבד ובהשתתפות של עד הלוויה 

יכנסו חתונה אנשים. התקנות לעניין  10תיערך בהשתתפות של עד  ברית מילה 
  .08:00( בשעה 2020באפריל  1בניסן התש"ף ) ז' לתוקפן ביום

 

יציאה ממקום מגורים, תותר ליחיד או לאנשים הגרים באותו בית, לזמן קצר  •

  מטר ממקום המגורים. 100ולמרחק של עד 

 

הנחיות אלה חלות גם על המבקשים להתארח בצימרים ועל בעלי הצימרים  שימו לב •

 בנושא זה.נפרד מוטלת החובה לסייע באכיפתן. מצ"ב מכתב 

 

 .בלבד עם המשפחה הגרעינית נחגוג ליל הסדראת  •

 

התשלום בגין בנושא ההקלות בארנונה לעסקים אמש הודיע שר האוצר כי יבוטל  •
זה יבוצע הנחיות לביצוע, המועצה ממשרד הפנים כאשר תקבל  חודשים. 3

 מיידית גם אם יהיה צורך בהחזרת תשלום.
 

 

נא לעיין בהנחיות המיוחדות למקומות עבודה בקישור מופיע מעסיקים עובדים?  •

 בפירוט.

בנוסף, פתחנו עבורכם דף שמרכז את כל החדשות והעדכונים במרום הגליל בקישור 
  /visual.co.il-http://mrg.iהבא: 

 

 לטלפון היישוב שם עם הודעה , פשוט שילחו םייישובהמועצה ב של הווטסאפ לקבוצת להצטרף מומלץ

 .להצטרפות הקישור אתאליכם   נשלח ואנו 054-796-1821

 
 ....ומבזק חדשות טובות

  –יום המדע הישראלי 
 בקישור המצורף תוכלו ליהנות מעשרות פעילויות בנושא מדע וחלל, ניסויים ומשחקים. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3027407473947975&id=18987851436
7566 

 
 

 ,איתנה בריאות בברכת

 

 עמית סופר

 הראש המועצ
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 תש"פ' ניסן, ו  2020מרץ,  31

 
 

 בעלי הצימרים שלום וברכה,

 

זוהי עת קשה ומורכבת מבחינות רבות עבור כלל תושבי העולם, מדינת ישראל, קהילת מרום 

אני יודע שהמציאות הכלכלית מכבידה ומאיימת על  הגליל ועבורכם כבעלי צימרים באזור.

חבילות סיוע ואנחנו נפעל ו ועל השייכים לענף התיירות בפרט הממשלה החלה מפרסמת כולנ

  למימושן עם קבלת הנחיות.

לשמור על בריאותכם, על  הזכותמונחת לציית להנחיות משרד הבריאות  החובהלצד 

 .בריאות בני משפחתכם ועל בריאות קהילת מרום הגליל

חייבים כעת לגלות אחריות יתירה ולהבטיח את אכיפתן של החלטות הממשלה האוסרות אנו 

מטר וכן למנוע התקהלות של יותר משני  100צאת מביתו מרחק של יותר מ על כל אדם ל

 אנשים שאינם מאותה משפחה גרעינית.

  .הנחיות אלו הלכה למעשה סוגרות את ענף האירוח

בריאותכם ובריאות אני קורא לכם קריאה אישית לנהוג באחריות ולהעדיף את השיקול של 

 שלום הציבור.

 

 מאלה, יחד נעבור את זה בשלום.עוד נדע ימים טובים 

 

 

 בברכה,

  עמית סופר

 ראש המועצה

 

 

 

 העתק:

 יו"ר ועדים מקומיים

 יו"ר צח"י

 

 


