
 

 

 

   
  24/3/20,  פתש" אדרב ח כ"                                                                                                                                                                        

  

  לכבוד 

  הממשלהראש 

  ח"כ בנימין נתניהו

  

  

  והערכה תודה הנדון:

, נגיף הקורונהבשאנו נאבקים כבר שבועות ארוכים . למדינת ישראלומאתגרים קשים ימים ו אל

, ללא הבדל של דת, גזע, מין או נטייה פוליטית. היא איננה אזרחי המדינהמאיימת על כל שמגפה 

  מתייחסת למקום הגיאוגרפי ממנו מגיע החולה והיא נמצאת בכל מקום.

אלפי תושבים נמצאים בבידוד ביישובים ו מקרים רבים של הידבקות בנגיףגם בהתיישבות ישנם 

פועלים בהתאם להנחיות כדי ם, ישובים ברשויות ובראשי הרשויות יחד עם צוותי. השונים

  של התושבים. ור על בריאותםעמלים על מנת לשמלהילחם במגיפה, ו

אחריות בבשיקול דעת ו אתה משקיעשמאמץ הרב אנו רואים מדי יום את עבודתך הקשה ואת ה

, ושמחים על כך שאתה הוא האדם התפשטות הנגיףכדי למגר את , יחד עם שותפיך בממשלה, רבה

  .האשר מנהיג את המדינה בזמן ז

דע להוביל את המדינה לחוף היא לא פשוטה, ואנו סומכים עליך ובטוחים שת במגפההמלחמה 

   מבטחים גם בימים מאתגרים אלו.

על המנהיגות הנבונה והעבודה הרבה למען בריאותם של אזרחי ישראל ושמירה על החוסן 

  .תודה רבההכלכלי, אנו רוצים לומר לך 

  

לבריאות איתנה לכל אזרחי המדינה נזכה  ובעזרת ה'יחד נשא תפילה להצלחה במאבק זה, 

  והעולם.

  

  "ונגע לא יקרב באהלךלא תֻאנה אליך רעה "בברכת 

  

  ,על החתום

 ראשי הרשויות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן



 

 

  

  

  

  

  

  

  דוד אלחייני

  יו"ר מועצת יש"ע

  ראש המועצה האזורית בקעת הירדן

  ישראל גנץ

  בנימיןמטה המועצה האזורית ראש 

  יוחאי דמרי

  הר חברוןראש המועצה האזורית 

  שלמה נאמן

  גוש עציוןהמועצה האזורית ראש 

  יוסי דגן

  המועצה האזורית שומרוןראש 

  ןאריה כה

מגילות ים המועצה האזורית ראש 

  מלחה

  מאיר רובינשטין

  עילית רראש העיר בית

  בני כשריאל

  מעלה אדומיםראש העיר 

  שי אלון

  אל-המקומית ביתראש המועצה 

  אליהו ליבמן

ת יראש המועצה המקומית קרי

  חברון-עארב

  אסף מינצר

  ראש המועצה המקומית אלקנה

  ניר ברטל

  אורניתראש המועצה המקומית 

  אליהו גפני

  עמנואלראש המועצה המקומית 

  חננאל דורני

  ראש המועצה המקומית קדומים

  חיים מנדל שקד

  הר אדרראש המועצה המקומית 

  יוסי אברהמי

  גבעת זאבראש המועצה המקומית 

  יגאל להב

קרני ראש המועצה המקומית 

  שומרון

  הרב הלל הורוביץ

 מנהלת חברוןראש 

  שלמה ללוש

מעלה ראש המועצה המקומית 

  אפרים

  יהודה אלבוים

בית אריה ראש המועצה המקומית 

 פריםעו

  שי רוזנצוויג

 אלפי מנשהראש המועצה המקומית 

  זאב זמביש חבר  

  מזכ"ל אמנה

  

 


