المبادئ التوجيهية والخدمات
في المجلس اإلقليمي أشير
خالل فترة اإلغالق
الوثيقة المحتلنة رقم 3
كانون الثاني 2021

السكان األعزاء،
من المتوقع أن ندخل اليوم إغال ًقا كامالً عند منتصف الليل ( ،)7.1.2021عقب قرار الحكومة وفي
ضوء االرتفاع بنسبة االصابات بالكورونا في جميع أنحاء البالد .من المتوقع أن يستمر اإلغالق في
هذه المرحلة لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 21.1.2021
أتوجه إليكم جميع ًا بااللتزام بقواعد الحجر الصحي ،لقد حان الوقت إلثبات قوة وتماسك قيم المجلس
االقليمي مطيه أشير ،لقد حان الوقت لوقف ومنع انتشار الكورونا.
على ضوء عدم نجاح القيود األخيرة ،والحاجة إلى تشديدها ،من المتوقع أيضً ا زيادة إجراءات الرقابة
ووجود حواجز على الطرق وزيادة الرقابة في البلدات .خذوا ذلك بعين االعتبار واحرصوا على عدم
خرقها.
مرة أخرى أتوجه اليكم ،حافظوا على قواعد التباعد والقناع والنظافة .التزموا البقاء في المنزل عندما
ال تشعرون بحالة جيده ،اتبعوا إرشادات الحجر الصحي وتجنبوا التجمعات.
في كل بلدة ،يعمل فريق الطوارئ والسلطات المحلية على إدارة األزمة وخدمة السكان وتقديم
المساعدة حسب الحاجة .تذكروا اعالمهم إذا دخلتم الى الحجر الصحي أو ألي حاجة أخرى أو طلب
أو سؤال آخر.
اذكركم جميعًا أن مركز المجلس في خدمتك  7/24الساعة * 3109
نحن في بداية عام جديد وفي أوج حملة التطعيم في البالد.
كلي امل أن يكون هذا هو اإلغالق األخير الذي سنعيشه كجزء من مكافحة الكورونا.
أتمنى لك الصحة الجيدة
لكم،
موشيه دافيدوفيتش
رئيس المجلس

مرفق طيه بيان من ديوان رئيس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة المالية
ستدخل التعليمات والقيود الجديدة حيز التنفيذ اعتبارً ا من يوم غد الموافق  8.1.21منتصف
الليل لمدة  14يومًا حتى  21/1/21كما هو مفصل أدناه:
تقييد النشاط:
تقليص االستثناءات من منع مغادرة محل اإلقامة:
 .1تقليص التجمعات حتى  5أشخاص في مكان مغلق و 10أشخاص في مكان مفتوح
(باستثناء حفل زفاف ،طهور والجنازة التي ستبقى كما هي اليوم  10-في مكان مغلق و20
في مكان مفتوح).
 .2تقليص السماح بالسفر خارج إسرائيل فقط ألولئك الذين اشتروا تذكرة سفر حتى
دخول التعليمات حيز التنفيذ ،باستثناء األهداف المحددة في لوائح التعليمات أو بموافقة
المدير العام لوزارة المواصالت.
 .3تقليص النشاطات الرياضية االحترافية بحيث ال يمكن تشغيل مكان تدريب لغرض
إقامة مباريات الدوريات الكبرى في مجاالت الكرة ،انما فقط لغرض التدريب.
 .4إلغاء تصريح الخروج لغرض أنشطة إغاثة كبار السن من العزلة (وهي ليست رعاية
اجتماعية أساسية).
التربية والتعليم:
 .1حظر فتح مؤسسة تعليمية للطالب والموظفين ،باستثناء التربية الخاصة واالستثناءات
المنصوص عليها في المادة ( 10ج) من القانون.
 .2يُسمح بأنشطة المدرسة الداخلية في المسار المغلق لمدة  30يومًا على األقل ،وبدون
إمكانية العودة إلى المدرسة الداخلية للطالب الذي تركها.

أماكن العمل
 .1يحظر دخول العمال إلى أماكن العمل ،ما عدا األماكن التي سمح لها بالعمل كأماكن
العمل التي تقدم خدمات أساسية وضرورية ،مصانع تقديم الخدمات األساسية والحيوية
وأماكن العمل التي تعمل في مجال البناء أو البنية التحتية.
 .2يجوز لكل صاحب عمل أن يسمح لعامل واحد بالبقاء في مكان العمل إذا كانت إقامته
ضرورية لصيانة المكان أو لغرض استمرار النشاط العملي في مكان العمل ،بما في ذلك
تصليح الخرابات والصيانة ،الحراسة ،وارساليات الطلبيات ومدفوعات األجور وغير ذلك.
باإلضافة إلى ذلك ،تم وضع تعليمات محددة بشأن المؤسسات التي لديها تصريح خاص
لتشغيل عمال في ساعات الفراغ ،الصناعة األمنية والمؤسسات الداعمة لألمن ،الوزارات
الحكومية ،السلطات المحلية ،المجالس الدينية ،ومؤسسات التعليم العالي.
 - 3لقائمة أماكن العمل الحيوية والضرورية الموجودة في قائمة التعليمات  ،أضيفوا
المحاميين لتمثيل زيائن أمام المحاكم أو المؤسسات األخرى ،التحضيرات للمثول في
المحكمة  ،أو تقديم خدمة أساسية لزيون غير قابلة للتأجيل وال يمكن تأديتها بوسائل رقمية
بديلة  ،والموظفين المطلوبين لمساعدة لجنة االنتخابات المركزية للكنيست أو لجنة
االنتخابات اإلقليمية للكنيست لغرض إجراء االنتخابات المقبلة.
 .4أصحاب العمل الذين يستوفون الشروط المختلفة وسيواصلون العمل مطالبون
باالستمرار في تلبية شروط العالمة األرجواني.
* قائمة أنوواع االعمال المستبعدة منشورة على موقع وزارة المالية.
المواصالت:
تقليص نسبة الحمولة في وسائل النقل العام إلى ( ٪50توضيح :التقليص داخل الحافالت
إلى  ٪50من الحمولة).
االنتخابات التمهيدية:

سيسمح بالخروج من بالبيت او من مكان اإلقامة ،من أجل السماح لألشخاص بالتصويت
لالنتخابات التمهيدية ،وكذلك السماح بالخروج لمرشح انتخابات أو موظف أو عامل من
طرف حزب أو مرشح ،للتحضير النتخابات الكنيست ،بما في ذلك االنتخابات التمهيدية
 .2يسمح بتشغيل مكان اقتراع لغرض اجراء االنتخابات التمهيدية.
 .3ال يُسأل الشخص الذي يدخل مكان االقتراع عن وجود أعراض ال تستدعي الحجر
الصحي ،حتى ال يأخذ حقه في التصويت بسب األعراض .باإلضافة إلى االمتثال للتعليمات
الموجودة في أمر العزل المنزلي ،يمكن إظهار جواب سلبي للفحص فيما يتعلق بشخص
بدرجة حرارة عالية .باإلضافة إلى ذلك ،لن يتم االستجواب في صناديق االقتراع
المخصصة لألشخاص في الحجر الصحي ،في حال تم إقرار صندوق اقتراع خاص بهم.
================
تذكير بالقيود سارية المفعول اليوم وستبقى سارية المفعول لمدة  14يومًا القادمبن:
 .1ال يسمح بمغادرة مكان اإلقامة لمسافة تتجاوز  1000متر ،باستثناء :المغادرة لتلقي
التطعيم ،للعالج أو لخدمات اجتماعية ،المظاهرة ،اإلجراءات القانونية ،نشاطات رياضية
(وليس عن طريق الوصول إلى المكان بالسيارة) ،ونقل قاصر بين والديه المنفصلين،
المغادرة إلى مكان عمل أو مكان تعليمي يُسمح بأنشطته أو المغادرة لغرض حضور جنازة
أو حفل زفاف أو طهور (خاضع لشروط التجمعات).
غرامة المخالفة  500شيكل.
 .2منع مغادرة مكان اإلقامة لإلقامة عند شخص آخر.
.3إغالق األماكن العامة والتجارية باستثناء المحالت الحيوية والضرورية :المواد الغذائية،
التنظيف ،البصريات ،الصيدلة ،األجهزة الكهربائية والمنتجات الالزمة إلصالحات المنزل
األساسية.
 .4إغالق وحدات اإلقامة وأماكن المبيت واإلفطار ،حديقة الحيوانات والسفاري،
المحميات الطبيعية الحدائق العامة والمواقع التذكارية واألماكن المخصصة لتقديم الرعاية

غير الطبية ،بما في ذلك صالونات الحالقة ومكان لتقديم عالجات التجميل؛ مكان لتقديم
العالج بالطب البديل؛ مشاهدة األفالم؛ مركز تجاري أو سوق بيع والمتاحف ،وكذلك إلغاء
إمكانية فتح المطاعم عن طريق الجمع الذاتي.
إلغاء إمكانية عقد دروس السياقة وحظر تنظيم رحلة منظمة أو المشاركة فيها.
 .6منع الوجبات السريعة (خذ واذهب) ،مسموح االرساليات للبيوت
حتلنات منتظمة على البوابة الوطنية/https://www.oref.org.il :
إرشادات وتعليمات المجلس بفترة االغالق
• التربية ولتعليم :يتم إغالق جميع أطر التعليم وف ًقا إلرشادات الدولة  ،باستثناء التربية
الخاصة وجليسات األطفال للعاملين األساسيين في النظام الصحي ومعلمي التربية
الخاصة.
• التربية الالمنهجية :ال يوجد نشاطات وفعاليات في هذه المرحلة .المرشدون يواصلون
ويبقون باتصال مع األوالد والشباب بطرق مختلفة.
التجمع :وف ًقا لإلرشادات ،يُسمح بالتجمع حتى  5أشخاص في مكان مغلق و 10في مكان
مفتوح وف ًقا للحفاظ على البعد وارتداء الكمامات( .يُسمح بالصالة حتى  10أشخاص في
األماكن المفتوحة).
هناك استثناء وتسهيالت بحفالت الزفاف ،الطهور والجنازات -حيث يُسمح حتى 10
أشخاص في مكان مغلق و 20في الهواء الطلق.

• االماكن التجارية :يمكن فقط للمحالت التي تم تعريفها على أنها ضرورية وحيوية أن
تعمل خالل فترة اإلغالق.
تم إرفاق الروابط:
https://www.oref.org.il/12525-ar/Pakar.aspx-

 oتعليمات مفصلة
 oقائمة المجاالت المعرفة بانها حيوية ضرورية ويمكن أن تستمر في العمل وف ًقا
لإلرشادات -

https://www.gov.il/he/departments/news/press_06012021_b

 oترويج وترخيص أماكن العمل في المجلس اإلقليمي مطيه أشير -يمكن تعبئة
النماذج الرقمية بموقع المجلس /https://www.matte-asher-region.muni.il/he/680
ساعات عمل المجلس خالل فترة اإلغالق
يقلص المجلس نشاطه وفق توجيهات وتعليمات وزارة الداخلية طيلة أيام اإلغالق
وسيواصل تقديم خدماته للمواطنين وفق قواعد وقوانين الدولة ودون استقبال الجمهور.
يمكن التواصل مع كافة األقسام والموظفين ذو صلة عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني.
جميع معلومات االتصال في دليل الهاتف على موقع المجلس https://www.matte--
 /asher-region.muni.il/he/phonebookأو عن طريق االتصال بمركز االتصال
* 3109
الخطوط الدافئة:
خطوط المساعدة أثناء اإلغالق .فريق عمل محترف ومهني لخدمتكم في أي سؤال /
مشكلة.
الخط الدافئ للخدمة النفسية-التربوية في مطيه أشير
• بالعبرية 0502304621 :
• بالعربية 0507011137 :

الخط المفتوح لقسم التعليم الالمنهجي للشباب :القضايا العاطفية ،استشارة غير معرفة
(عدم ذكر االسم) فيما يتعلق باألفكار والمشاعر أثناء االغالق والمساعدة العملية فيما
يتعلق بأطر المرحلة التالية (بعد المدرسة الثانوية) -رسائل واتس اب ومكالمات بين
الساعات )0506990578( 23:00- 16:00
للحصول على خطوط دعم إضافية لصناديق المرضى ،ادخلوا موقع المجلس للحصول
على التفاصيل/https://www.matte-asher-region.muni.il/he/621 :
نتمنى لكم دوام الصحة والعافية
المجلس اإلقليمي ماطيه آشير

