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22/03/2020 

 .8מספר  –עמק הירדן  לתושביעדכון יומי 

 תושבים יקרים,
מעובדי המועצה לעבודה במתכונת חירום ועסוקים כל העת  30%לאחר סוף שבוע של מנוחה, חזרו היום 

 בניהול המרחב הציבורי והכנתו לעמידה איתנה באתגרים השונים הכרוכים במצב הנוכחי המורכב. 
 וטסאפ, בובטלפוןעל אף העבודה במתכונת כוח אדם מצומצמת אנו מקפידים להיות זמינים ולספק מענה 

 ובמיילים.
ואנו  04-6757600ללשכה בטלפון  , פנולפנותואתם אינכם בטוחים למי עליכם  מתעוררתבכל שאלה ש

 נדאג להפנות אתכם לגורם המתאים.

 מרפאות החוץ בפוריה

 ( ועד להודעה חדשה, מבוטלת הפעילות 22.3להנחיות משרד הבריאות, החל מהיום )א',   בהתאם

 פוריה.-של המרכז הרפואי פדהבמכונים ובמרפאות החוץ 

מטופלים שנקבע להם תור ויש צורך לקיימו ללא דיחוי, יקבלו עדכון טלפוני אישי מהמרפאה. 

 .התעדכנו באתר המועצהלפרטים אודות טיפולים דחופים שניתן לקבל 

 אגף קהילה והמחלקה לשירותים חברתיים:

  וותיקים 

המועצה החלה היום במבצע לחלוקת מזון לקשישים על פי קריטריונים שנקבעו על יד  »

משרד הרווחה. את המנות מביאים מתנדבים לבתי הוותיקים תוך הקפדה יתרה על הנחיות 

 משרד הבריאות, משלוש נקודות חלוקה: חוקוק, פוריה נווה עובד ומרכז המייסדים. 

לעשות כל מאמץ לא לשכוח בימים של הסתגרות בבתים את אלו  זו הזדמנות להזכיר לכולנו

 שזקוקים לתמיכת הקהילה יותר מכל.

ליין לסטודנטים הוותיקים -מכללת "ביתנו" החלה להעביר שיעורים מוקלטים והרצאות און »

 שבבית.

  פתוחה לפניות של המועצה ממשיכה לפעול ולתת טיפולים והדרכות הורים ו יעוץטיפול ולהתחנה

ניתן להתקשר . מתוך הבנה שבעת הזאת שירות כזה חשוב ונחוץ מתמיד חדשות גם במצב החרום

ויינתן  7517575-050או לטלפון האישי של המנהל יורם שלאייר  6751207-04לטלפון של התחנה 

  ימים בשבוע 7שעות ביממה  24ענה אנושי , מ

 

 ובדים ובעלי עסקיםע

 עסקים קטנים ובינוניים, יש לכם שאלות? זקוקים להנחיות  ות/ליעובדים/ות במגזר הפרטי, בע

סרטון הנחיות חשוב ולמידע בנוגע לאפשרויות שעומדות לרשותכם? באתר המועצה ניתן למצוא 

 קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.  שאלות ותשובות של הרשות לעסקים; וקישור לעמוד מאד

 הגבלות על מספר עובדים;  »

 סוגיות מול הביטוח הלאומי; »
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 הקלות לעסקים וסיוע מטעם המדינה.  »

  כל אלה ואמצעים ליצור קשר עם הגורמים הרלוונטיים תמצאו בעמוד הזה. 

 

 פנאי והפגה

  בעמוד העדכונים שבאתר האינטרנט של המועצה תוכלו למצוא קישורים לספריות וידאו ולאתרי

 יצירה ומשחק עם שפע של חומרים: 

 הצגות מלאות של תיאטרון אורנה פורת לילדים ונוער. »

 ארכיון ההופעות החיות של צוותא )שלמה ארצי, שלום חנוך, חווה אלברשטיין, כוורת ועוד( »

המסוגל להעסיק ילדים במיגון רחב מאד של פעילויות, יצירה, האזנה, צפייה אתר 'בידודי'  »

 ועוד.

 הספרייה האזורית 

ביוזמת שירלי יוסף וצוות הספרייה האזורית התחלנו להעלות סרטונים עם סיפורים לילדים  »

בסרטונים. בנוגע  לעמוד 'סיפורים עד הבית' ולצפותלאתר הספרייה האזורית. ניתן להיכנס 

לסיפור שהייתם רוצים שיספרו לכם או בכל נושא אחר מוזמנות ומוזמנים לפנות 

  v.org.il-sifriya@jבמייל: 

 

 המועצה הדתית

  בעלי עסקים בעמק הירדן שחל שינוי מהותי בנפח הפעילות שלהם ובשל כך הם מעוניינים לשנות

.  050-7705770מתבקשים ליצור קשר עם מפקח הכשרות אבי מלול בטלפון  –את עלות ההשגחה 

   באורח חד צדדי. אין לבצע שינויים בנושא הכשרות 

  אנשי המועצה הדתית מבקשים להבהיר, כי המקוואות לטבילת נשים בעמק הירדן מחוטאים

ומפוקחים על פי הדרישות של אנשי משרד הבריאות. אנשי המועצה הדתית נוהגים על פי הדרישות 

המחמירות של משרד הבריאות ולפיכך, אין כל חשש לטבול במקוואות ולקיים את המצווה בימים 

בעדכוני החדשות ניתן לראות את ההודעה כולה  שמרתם מאד לנפשותיכם". שהינם בגדר "ונ

 . שבאתר המועצה

 

 ובריאות לכולנו. שבוע טוב

 

 בברכה,

 

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה
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