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 11 מספר –עמק הירדן  לתושביעדכון 

 ,תושבים יקרים
 המועצה. יביישובתחילת השבוע הנוכחי אובחנו לראשונה מספר חולי קורונה בסוף השבוע האחרון  וב

 המועצה ביחד עם צוותי החירום בישובים מסייעת לחולים ולבני משפחותיהם.
כדי לעבור תקופה זו שובים בזמן אמיתי וביחד נפעל אנו נמשיך ונעדכן את היככל שיהיו חולים נוספים 

 בשלום ובבריאות.
 

 עסק מקומי - בשבילי רק 
ה המועצה ממשיכה לתמוך בעסקים המקומים. עשרות אלפי משתמשים כבר נכנסו לאתר שהקימה המועצ

 . למטרת חיבור בין עסקים לצרכנים
מסע הסברה שקורא  בימים האחרוניםומעברים מעיינות כנרת נפתח  המועצה האזורית עמק הירדן ביוזמת

בשבילי היכנסו לעמוד  .בעסקים מהאזור שלנו -לציבור לקנות שי לחגים, מתנות וגם מצרכים יומיומיים יותר 
 ובחרו לכם וליקיריכם מתנה.  רק עסק מקומי

 הירשמו באמצעות טופס מיוחד בתחתית העמוד. –הרוצים לפרסםעסקים  ות/בעלי

 
 קו חם להורים ולמתבגרים

אנשי שפ"ח במועצה פתחו למענכם, הורים ומתבגרים, קו חם שבו ניתן להתייעץ ולקבל מענה טלפוני. 
 הפרטים באתר המועצה –מוזמנים לעשות בו שימוש 

 
 קו חם להורים עולים

 באתר המועצה.האגף לתלמידים עולים מציע סיוע ותמיכה במיגוון שפות. מוזמנות/ים ליצור קשר ולהיעזר 
 

  zoom-מפגשי הורים ב
באתר המועצה תמצאו טופס מקוון שמאפשר לכם להירשם, בדיסקרטיות גמורה, למפגשי הורים ויועצי 

 מוזמנים להיכנס ולהירשם –אם וכאשר תזדקקו חינוך. 
 

 טיפת חלב
ני של אחות טיפת חלב לייעוץ טלפו *.5400משרד הבריאות מפעיל מוקד טלפוני של טיפת חלב במסגרת 

ה'. שעות הפעילות: -ימים א, במיגוון נושאים: תופעות לוואי לאחר חיסונים, בעיות שינה, תזונה, בכי ועוד. 
08:00-13:00 ,16:00-21:00 . 

 
 קהילהלמען ההתנדבות 

בימים  המתקיימת לקחת חלק בעשייהמזמינה אתכם  המועצה ?מחפשים התנדבות משמעותית בימים אלו
 ואנו נחזור אליכם. .בטופס המקוון שיצרנו עבורכםהירשמו . במגוון נושאים אלה

 
 אכיפה

מוודאים שהנחיות משרד הפגה. אנו פעילות סוג של כלהתנחל על גדות הירדן הדרומי  אין המועצה תאפשר
  ואוכפים היכן שצריך. ן זה נאכפות במלואןאות בענייהברי

 
חברות וחברים, המספרים המתפרסמים מדי יום אינם משאירים מקום לספק: כולנו מחוייבים להישמע 

להנחיות. אין דבר פחות נעים בימים אלה מהצורך לבצע אכיפה כנגד תושבים. אנא מכם חיסכו זאת 
 מאיתנו. 

 

 בריאות לכולם
 מיה ונטורה

 לית המועצהמנכ"
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