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 .6מספר  –עמק הירדן  לתושביעדכון יומי 

 

 תושבים יקרים,

בהתאם להנחיות משרדי הממשלה וביניהם משרד הבריאות, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, הוכרז 

במרץ  18 –עוברת המועצה החל ממחר  ,לפיכך. מעבר של המגזר הציבורי לעבודה במתכונת חירוםעל 

בלבד ממצבת  30%, לעבודה במתכונת מצומצמת, שמשמעותה הפחתת כוח האדם במועצה לכדי 2020

כפי  ,רום בלבדיהעובדים שימשיכו בתפקידם נמנים רק בעלי תפקידים חיוניים לחעם העובדים הקבועה. 

 וגדרו ואושרו ע"י משרד הפנים )הגדרת עובד חיוני נעשתה בהתאם למצב חירום בריאותי(.שה

 אגף חינוך נוער וספורט:

  ספורט, מוסיקה, מחול ותרבות, יוקפאו החל ממחר עד החזרה  –תשלומים עבור כלל חוגי המועצה

 לשיגרת פעילות. 

 אוטומטי.יעשה באופן יאין צורך לפנות למועצה בעניין זה, הביטול 

  שימוש. כל לא ניתן לעשות בהם  .סגורים –מתקני הספורט המצויים באחריותה של המעצה 

 מחלקת ביטחון:

  על מנת למנוע כל סוג של אי הבנה, יובהר: ההנחיה על סגירת השערים הראשיים ביישובים, לאורך

שקיבלנו דיווחים  לאחר שעות היום, נובעת רק מתוך רצון להקפיד על כניסה מבוקרת. היא פורסמה

על כניסת מבקרים לא מוכרים המחפשים ״להתאוורר״ בגני המשחקים או על הדשאים, בניגוד 

 להנחיות. השערים הפונים לשדות יישארו פתוחים בנוהל הידוע והמוכר.

 המחלקה לשירותים חברתיים:אגף קהילה ו

  באופן מקווןטיפולים מרחוק החל ממחר באופן דיגיטלי ותבצע התחנה לטיפול וייעוץ ריגשי עובדת . 

 בלבד דרך הטלפון ( מתקיימיםחברתיים )עו"סרותים יטיפולים באמצעות המחלקה לש. 

  מידע  קישור לעמוד המכילבעמוד העדכונים היומי שבאתר המועצה ניתן למצוא  -מחלקת בריאות

בנוגע לשירותי הרפואה שאפשר לקבל עד הבית. איסוף תרופות, לקיחת דגימות דם, יעוץ מרחוק 

 מלהגיע למרפאה האזורית. בקשת הצוות להימנע ככל האפשרועוד. כמו כן, אנא קיראו את 

  למצוא כעת מספר שירותים חיוניים של הביטוח הלאומי שאפשר לקבל באתר המועצה ניתן

 באמצעות האינטרנט, באמצעות המחשב הביתי.

 

https://www.j-v.org.il/456/?preview=d5ew6s16a41w15
https://www.j-v.org.il/456/?preview=d5ew6s16a41w15
https://www.j-v.org.il/uploads/n/1584306872.1471.pdf
https://www.j-v.org.il/uploads/n/1584306872.1471.pdf


 

 

 

למי שמתקשים בהתנהלות  המועצה וחניכי מרכז עידן יסייעו, בכפוף להוראות משרד הבריאות, 

ו של מי בהגעה לבית –באמצעות המחשב. הסיוע יתבצע בטלפון או במקרים יוצאי דופן במיוחד 

 שמתקשה בביצוע הפעולות.

 במיפוי הקהילה במטרה לאתר את כל מי  ,ביחד עם הישובים ,אנשי אגף קהילה במועצה עוסקים

 שנמצאים בבידוד; מי שחיים לבדם ומי שזקוקים לסיוע ותמיכה. 

 כצעד ראשון התבקשו מכלולי הרווחה והבריאות לאתר את האנשים ולבדוק איזה סיוע נדרש להם.

 

 ותיקים:

  .צוות מרכז היום של 'המייסדים', טרחו והכינו ערכות יצירה לכל חבר/חברה להמשך הפעילות בבית

גולת הכותרת: ריקמת קיר הנושאת את השם "קורונה", שהוכנה מיחידות רקמה נפרדות שיחוברו 

 בהמשך ליצירה אחת. 

 

 

 

 

 

 

 

 :מוקד יעוץ מועצתי 

שירות מענה טלפוני מקצועי מפעילים אגף החינוך הנוער והספורט ואגף קהילה ושירותים חברתיים 

 לתושבים, הורים ותלמידים.

למתקשרים הינם פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. ניתן לפנות אליהם  עוניםהאנשי המקצוע 

 בי לחץ וחרדה או כל קושי רגשי אחר הנגרם מהמצב.מענה למצבמקרים שנדרש 

  8:30-16:00המוקד פתוח בין השעות 

 מספרי הטלפון של השירות הינם:

04-6757609 

04-6757671 

04-6757682/3 

https://www.j-v.org.il/454/


 

 

 

 :ופנאי תרבות

  בהמשך להנחיות משרד הפנים נדחתה פתיחת עונת הרחצה והחל מהיום גם נאסרה ההגעה לחופי

 הכנרת ולגדות הירדן. 

בחופי הכנרת המופעלים ע"י איגור ערים כנרת יסגרו השערים ולא תותר כניסה. חשוב להדגיש כי 

 בכל החופים אין שרותי הצלחה והרחצה אסורה ומסוכנת.

  דאגו אנשי הספרייה האזורית להציב מחוץ  –קריאת ספרים בימים אלה כדי לעודד ככל האפשר

 לבית גבריאל ארגזים שמאפשרים החזרה והשאלה של ספרים. לשאלות והתעניינות:

 v.org.il-Sifriya@j 

 [  v.getbooks.co.il-https://j/  ]     .גטבוקסניתן להזמין גם ספרים דיגיטאליים באמצעות 

 : ( 17.3.2020שפורסמו היום ) ההנחיות החדשות של משרד הבריאות

 2ירה על מרחק של ניתן להמשיך לחלק אוכל לבתי קשישים תוך הקפדה על אי כניסה לבתים ושמ 

 מ' לפחות. 

  חשוב לגלות התעניינות במצבם של הקשישים והבודדים. ועם זאת, עלינו לעשות הכל כדי לא לסכן

 אותם. 

  .)חנויות: כל החנויות תיסגרנה, למעט אלו שמוגדרות בצו כחיוניות )מזון, בתי מרחקת, טואלטיקה 

 מהבית למפגש עם אנשים נוספים.  יש להימנע באופן מוחלט מיציאה 

  גני משחקים: משפחה אחת כשלעצמה רשאית לבלות בגן המשחקים מספר דקות, בלי מפגש עם

אנשים אחרים. יש לתאם הגעה של המשפחות מראש כדי שלא תתקיים התכנסות ולא ייווצר 

 מפגש. 

 

 שמע כולנו להנחיות ונשתף פעולה כדיי לקרב אלינו את החזרה לשיגרה.יבואו נ

 ובריאות לכולנו. שבוע טובהמשך 

 בברכה,

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה

mailto:Sifriya@j-v.org.il
https://j-v.getbooks.co.il/
https://j-v.getbooks.co.il/

