
 

 

 כ"ב אדר תש"פ רביעי יום

18/03/2020 

 

 .7מספר  –עמק הירדן  לתושביעדכון יומי 

 תושבים יקרים,

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

אולם אנו במתכונת מצומצמת, מתנהלת המועצה . במתכונת חירום( 18.3.2020לעבוד היום )יום רביעי 

 ובמיילים. , בווטסאפמענה בטלפון לספקזמינים ומקפידים להיות 

ואנו נדאג  04-6757600לפנות ללשכה בטלפון ואתם אינכם בטוחים למי עליכם  מתעוררתבכל שאלה ש

 להפנות אתכם לגורם המתאים.

 תחבורה ציבורית

 (18.03.2020  רביעי,)יום יום העשרות קווי אוטובוס מבוטלים החל מ . 
  בין הקווים שבוטלו:

 )ובכיוון ההפוך( טבריהלתל אביב מ 836  -
  מירושלים לטבריה)ובכיוון ההפוך( 962, 959  -

ובנוסף, לא תהיה תחבורה ציבורית  20:00תנועת האוטובוסים בכל הארץ תסתיים מדי ערב בשעה 
   .בסופי שבוע )אוטובוס אחרון בחמישי בלילה(

 חוסן בקהילה 

 בכל עדכון, נקפיד לשלב יוזמות יפות שמעלות את מפלס מצב הרוח ושומרות על החוסן בקהילה.

 050-8648866אפ -בווטסאו לעדכן את דובר המועצה  pircha@j-v.org.ilמוזמנים לפנות אלינו במייל 

 לחלק הפתעות  ,תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות ,הבוקר גולן יצאווער של שער הבני הנ
ושבים הצעירים וגם למבוגרים יותר. המבצע יתקיים אחת לשבוע כדי לא לסכן את מקבלי השי לת

 .הנערות/יםוגם את 
 
 

  

 

 

 

 

 

 מחלקת ביטחון:



 

 

 רה במקומות משטרת ישראל תאכוף את הצווים החדשים האוסרים התקהלות, פתיחת עסקים ושהייה אסו

מצורף ציבוריים. אנו מבקשים בכל לשון, להישמע להוראות השוטרים ולסייע לכולנו לשמור על הבריאות. 

 .10מחייבות בהתאם לצו בריאות העם תיקון מספר קובץ הנחיות 

 

 המחלקה לשירותים חברתיים:אגף קהילה ו

  באנר שמפנה אתכם לעמוד תוכלו למצוא  בעמוד העדכונים של אתר המועצה –מחלקת בריאות

. תמצאו שם המלצות איך לשמור על אורח חיים בריא, לבצע "בריא בעמק הירדן-אפשרי"שנקרא 

 מדי יום פעילות גופנית ולהישאר רגועים ובריאים.

 ?של הביטוח הלאומי  מספר שירותים חיונייםליקטנו עבורכם  זקוקים לשירות מהביטוח הלאומי

  שאפשר לקבל באמצעות האינטרנט, באמצעות המחשב הביתי.

  מידע בנוגע לשירותי הרפואה שאפשר  קישור לעמוד המכילגם בעמוד העדכונים היומי ניתן למצוא

בקשת לקבל עד הבית. איסוף תרופות, לקיחת דגימות דם, יעוץ מרחוק ועוד. כמו כן, אנא קיראו את 

 רית.מלהגיע למרפאה האזו הצוות להימנע ככל האפשר

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

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

 שמתקשה בביצוע הפעולות.

 

 בתי כנסת

 הרב האזורי שלמה דידי ורב רכס הפוריות הרב עמוס שושן על  י הממשלה החליטובהמלצת משרד

פקודי -פרשת ויקהל ,מיום שישי הקרוב החלתי הכנסת של ישובי עמק הירדן ורכס הפוריות סגירת ב

החלטתם: "ההחלטה לא פשוטה, אבל המצב כתבו בהרב דידי והרב שושן  עד להודעה חדשה.ו

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם". ועלינו להישמע להוראות  מחייב מאחר ומדובר בקיום מצוה של

 לנוסח המלא של ההחלטה משרד הבריאות".

 

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

 ובריאות לכולנו. שבוע טובהמשך 

 

 בברכה,

 

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה
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