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 בס"ד      

,כ"ז טבת תשפ"א                                                                                                                                      

 11 ינואר  2021

 תושבים יקרים,

 סגר שלישי  -הודעה לציבורהנדון: 

במהלך השנה האחרונה אנו מתמודדים עם התפשטות נגיף הקורונה, נגיף אשר אילץ את כולנו לסגל   .1

   ובריאות קרובנו.דרכי התמודדות חדשות מול תקופות של חוסר ודאות וחשש לבריאותנו  
 

  ביום חמישי האחרון נכנסה מדינת ישראל לסגר נוסף, סגר שלישי במספר שימשך לכל הפחות שבועיים. .2
 

חשיבות המשך ההקפדה על ההנחיות. עשינו זאת מצוין בסגר הקודם  וני לפנות אליכם ולהבהיר את  ברצ .3

 וזה הזמן להראות בשנית את העוצמה והחוסן של קהילת חוף אשקלון. 
 

ית, כך יתאפשר לחוף אשקלון לשוב  ככל שננהג כקבוצה אחת ונגלה אחריות חברתית ומשמעת קפדנ  .4

 ולהיות רשות ירוקה. 
 

 כל התקופה הקרובה ימשיכו עובדי המועצה להפעיל את שירותי המועצה לטובתכם:לאורך  .5

 *  5106מוקד המועצה זמין לכם בכל שעה במספר   •

טלפון:  , ב8:00-16:00  :בין השעות',  ה-'מופעל קו סיוע רגשי ייעודי לתקופה זו הנותן מענה בימים א •

086775598.   

 ל בעיה וצורך.בור כרשותכם עחינוך והשפ"ח עומדים להמינהל  •
 

בנוסף,   • מקוון.  באופן  ופרטניות  קבוצתיות  פעילויות  מפעיל  היישוביים  הנוער  מדריכי  צוות 

מתקיימים מגוון פרויקטים של התנדבות חיונית עבור בני נוער ביישובים )למידע והצטרפות ניתן  

 .לפנות למדריכי הנוער ולוועד היישוב(

חג'ג' באמצעות צוותי    אירית אליהו ואביבית  - ות במועצההבריא ניתן לפנות לצוות  ל כל שאלה,  ע •

 י. הצח"

    או   100במקרה ונתקלתם בהפרה בוטה של נהלי הקורונה )התקהלויות אסורות( ניתן לפנות למוקד   •

 לקב"ט המועצה, אמנון זיו. 

מזכירות האגף לשירותים חברתיים זמינה עבורכם במספר    - להתייעצות עם עו"ס בכלל התחומים •

086775534  . 
 

על   .6 כימים על מנת לשמור  לילות  ביישובי המועצה אשר עושים  להודות לכל בעלי התפקידים  ברצוני 

  ביטחונכם הבריאותי והנפשי.
 

תושבים ברחבי המועצה כבר התחסנו. מי    3,000מ    למעלהברחבי המועצה כ  תושבים  3000- למעלה מ .7

  ל להיפגש ולהשאיר תקופה זו מאחור.יתן ובקרוב נוכ

 בכבוד רב ובברכה,

 איתמר רביבו

 ראש המועצה


