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 10 מספר –עמק הירדן  לתושביעדכון יומי 

 
 תושבים יקרים,

כפי שהורגלנו בתקופה האחרונה, גם הערב אנחנו נכנסים לפרק חדש ומכביד יותר במסגרת המאבק נגד 
אחד מהאיסורים על תנועה אנו מודעים לקושי ועושים מאמצים להבין במה בדיוק כרוך כל נגיף הקורונה: 

כך גם נוכל  –ככל שנקפיד יותר ונשמור על עצמנו ועל הסובבים אותנו כולנו מקווים שבמרחב. ועם זאת, 
  לחזור לשגרה מהר יותר. 

 
 מדחומים עבור הישובים

התקנות החדשות שפורסמו היום מחייבות גופים ציבוריים ומפעלים למדוד את חום הגוף של כל מי שמבקש 
וכזת להיכנס. על מנת לעמוד בגזירה החדשה, תבצע מנהלת יחידת הבריאות במועצה, זהר יחיאלי, קנייה מר

 050-8651915של כמה מאות מדחומי אינפרא למצח. המעוניינים מתבקשים לפנות אליה בטלפון 
   לעיון בתקנות הבריאות החדשות 

 
 יום למעשים טובים

אנשי צמח מפעלים מספקים את המעשה היפה של היום: בשעה שבכל מיני מקומות יש מי שעומדים 
במסגרת 'צוות הרופאים והאחיות שעובדים  150אנשי צמח החליטו לפנק את  –ומוחאים כפיים במרפסות 

, רכזת תחום ועידן הלמן, מנהלת משאבי אנוש בקבוצה סימה מרקוקורונה' במרכז הרפואי פדה פוריה. 
 לגיבורים הגדולים של התקופה. הקהילה חילקו בעצמן את השי 

 
 בחינם לומדים מהבית 

אונליין, שיכולים לסייע לכם לנצל בחכמה  חינמייםמשרד התעסוקה מעמיד לרשותכם מספר רב של קורסים 
את הזמן הפנוי שנכפה עליכם. בין הקורסים: תוכנת אקסל, אקסל למתקדמים, אנגלית עסקית, תוכנות 

   הקליקו כאן ושיהיה לכם בהצלחה.מרתקים וחיוניים. אופיס, שפות, קידום אתרים ועוד שפע של תחומים 
 

 מוקד מועצתי לייעוץ ותמיכה

 המוקד המועצתי לתמיכה ריגשית ממשיך לעבוד כל הזמן. 

אנשי המקצוע העונים למתקשרים הינם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. ניתן לפנות אליהם 

 מענה למצבי לחץ וחרדה או כל קושי רגשי אחר הנגרם מהמצב.במקרים שנדרש 

  8:30-16:00המוקד פתוח בין השעות 
 מספרי הטלפון של השירות הינם:

04-6757609 ,04-6757671 ,04-6757682/3 
 

 יש עם מי לדבר
ורים איך מתמודדים עם בעיות תעסוקה בימי קורונה? מה לעשות כדי להעביר בשלום את התקופה שבה ה

וילדים מסוגרים בתוך הבית? פורום ארגוני הפסיכולוגים הציבוריים מזמין את הציבור הרחב לקחת חלק 
עם אנשי מקצוע, לשאול שאלות ולהציף קשיים. מוזמנים להתחבר למפגשים באמצעות  zoomבמפגשי 

 עצה.מספר קישורים שנמצא באתר המו
 

https://www.j-v.org.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/
https://bit.ly/2UgfXFu
https://bit.ly/2UgfXFu
https://www.j-v.org.il/454/
https://www.j-v.org.il/454/
https://www.j-v.org.il/news/194/


 

 

עדכונים, הנחיות והמלצות וא שם כל העת כנס לאתר המועצה בלינק שלהלן ולמציאנו ממליצים לה
 . קורונה -קישור לדף המועצה להתמודדות ומניעת הדבקות: להתמודדות

 אנו במועצה עומדים לרשותכם, ונשמח לסייע ככל שניתן.

 

 ובריאות לכולנו. שבוע טובהמשך 

 

 

 בברכה,

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה

https://www.j-v.org.il/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/

