אגרת לתושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
תושבים יקרים,
אנו נמצאים בתקופה קשה ומאתגרת במיוחד ,בה אנו מתמודדים עם נגיף הקורונה ,אשר משתק את המדינה
כולה .הנגיף הוא עיוור ,הוא אינו מבדיל בין דת ,גזע ,מין או נטייה פוליטית כלשהי .הוא נמצא אצל כולם באותה
מידה ,ואוכלוסיות בסיכון יכולות להיפגע ממנו באופן בלתי הפיך ,ללא קשר למקום בו הן גרות או לפתק אותו הן
שמו בקלפי.
בשל כך ,אני קורא לכולם לשמור על הנחיות משרד הבריאות אשר מתפרסמות תדיר באמצעי התקשורת
ובאינטרנט ,להימנע מהתכנסויות שאין בהן צורך חיוני ,לוודא שאנו שומרים על כללי ההיגיינה מכל משמר ושומרים
על הבריאות שלנו ושל הקרובים לנו .עלינו לשמור גם על בריאותם של הסובבים אותנו ,ובעיקר של אלה אשר אנו
יודעים שהם נמצאים באוכלוסיית סיכון אשר יכולים להינזק מהנגיף באופן חמור.
אנו יודעים על מקרים רבים של הידבקות בנגיף ברחבי ההתיישבות ,ואנו פועלים יחד עם הרשויות הממונות על
הבריאות כדי להילחם בהמשך ההתפרצות .בתוך כך ,אלפי תושבים נמצאים בבידוד ביישובים השונים באזור,
וראשי הרשויות יחד עם צוותי המועצה וצוותי החירום היישוביים ,עמלים על מנת לשמור על בריאותם.
בתוך כך אנו עורכים דיונים והתייעצויות עם גורמי הביטחון והצבא בנושא כניסת פועלים לאזורי התעשייה
והיישובים ,על מנת למצוא את האיזון הנכון לשמירה על בריאות הציבור ,המשך הבנייה וצמצום הפגיעה הכלכלית
בעסקים ובתעשייה .הנחיות בעניין מועברות דרך קב"טי הרשויות.

תושבים יקרים ,אנו מבקשים מכם – גלו אחריות ועזרו לנו לעצור את התפשטות הנגיף.
מועצת יש"ע פועלת גם בימים אלו להמשיך ולחזק את אחיזתנו בחבל הארץ הזה ,ולקדם את תכניות האב באזור
למען עתיד ההתיישבות.
בשבוע שעבר סיירנו יחד עם גורמים ממשלתיים בכדי לעקוב מקרוב אחרי קידום פרויקט התחבורה ביהודה
ושומרון ,ובתוכם בפרויקט הכפלת כביש המנהרות בצפון גוש עציון על כביש  .60הסיור עסק בנושא ההיבטים
התקציביים של הכבישים שבביצוע בכל מרחבי ההתיישבות .במסגרת המפגש ,נכנסנו למתחם הבנייה של
המנהרות החדשות לגוש עציון וצפינו בהתקדמות הכביש אשר נחפר כבר כ 100-מטרים בתוך ההר ,ובתחילת
העבודות על הגשר החדש אשר יחבר בין שתי המנהרות החדשות .הסיור נערך על פי הנחיות משרד הבריאות.
אני מבקש להודות לצוותי הרפואה ,הרווחה והביטחון ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן אשר פועלים ללא הרף
למניעת התפשטות נגיף הקורונה ושמירה על בריאות הציבור.
אני מודה גם למפקדי ולחיילי צה"ל באזור ולמשטרת ישראל אשר שומרים על הסדר ועל השגרה היחסית במציאות
המיוחדת לאזור שלנו.
בימים אלה ,אני מוצא את המקום לחזק את כולנו ,תושבי מדינת ישראל בכלל ותושבי יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
בפרט .זוהי תקופה אשר איננו יודעים מתי היא תיגמר ואיננו יודעים אלו אתגרים עוד מחכים לנו בהמשך הדרך.
בברכת בריאות טובה לכולנו ורפואה שלמה לחולים,

דוד אלחייני

יו"ר מועצת יש"ע

