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 12 מספר –עמק הירדן  לתושביעדכון 

 ,חברות וחברים יקרים
ארגנת את שורותיה במתכונת ההולכת ומצטמצמת של מ המועצה האזוריתימים מורכבים עוברים על כולנו ו

 .מתן השירותים לציבורשגרת החירום במקביל להמשך  ומנהלת אתכח האדם 
 

דווח לנו כי בת אפיקים אשר הגיעה לביקור אצל הוריה בקיבוץ, אובחנה חיובית כחולה בקורונה. לאחר  אמש
צוות הבריאות והחירום של הקיבוץ, התברר כי המגע היחיד שלה עם עם  יחד המועצה הבירור מהיר שביצע

ל ויצאה. הודעה על כך נמסרה תושבים מהקיבוץ התקיים בחדר האוכל של אפיקים כאשר באה לקחת אוכ
  הבריאות בנוגע למי שבאו עימה במגע.לתושבי הקיבוץ, כולל איזכור הנחיות משרד 

 
 הימנעו מביקורים

הקפדה יתקיים תוך  –אנו מבקשים מהנהלות הישובים לוודא, כי כל ביקור בישוב, כולל של בני משפחה 
של תושבים מיישוב אחד ביישוב  יש למנוע ביקורים  מלאה על כללי הבידוד החברתי שקבע משר הבריאות.

שכן )כולל בני נוער( ולוודא כי כולנו מקפידים שלא תהיינה התכנסויות של יותר משני אנשים אשר אינם בני 
 .משפחה גרעינית

 
 אכיפה

המועצה ממשיכה לקבל מידע על כך שבבתי כנסת שונים לא מקפידים לקיים את הוראות משרד הבריאות. 
ולהימנע ובריאות הסובבים אותנו ו נלהנחיות, לשמור על בריאות על כולנו להשמע אנו חוזרים ומבהירים:

מלסכן קבוצות אוכלוסייה שנמצאות בסיכון גבוה. המועצה תעשה את כל הנדרש, כדי לוודא שגם בבתי 
  .הכנסת נשמרות ההנחיות

 
 מידע בדוק ואמין

מקבלים פניות ושאלות בנוגע להנחיות אשר מתפרסמות מפי גורמים רבים ומגוונים באמצעי התקשורת. אנו 
בימים אלה שבהם מופץ מידע רב )שחלקו מגיע ממקורות שאינם מזוהים או לא מוסמכים( אנו ממליצים לכם 

סייע או לייעץ לכם להישען קודם כל על ההודעות הרשמיות שיוצאות מן המועצה. אם חסר לכם מידע, נוכל ל
 רלוונטי עבורו.הנכון והבמידע   היכן ואיך ניתן להשיגו. כך נימנע מאי הבנות ונוודא שהציבור מעודכן

 
 פעילות מהבית

מרכז הצעירים של עמק הירדן, אגף החינוך ומרכז עידן בסיוע המשרד לפיתוח הנגב והגליל שמחים  צוות
ל מוסיקה, מחול, יצירה, שעות ש 12מהבית.  -גדושה ומגוונת שכל כולה  תוכנית פעילויותלהגיש לכם 

 ות. יפורים ואפילו תוכנית היכרויי סבישול, מספר
 

 שינויים בתכנון
כנון במחוז צפון שיגר הודעה על שינויים בלוחות הזמנים והמועדים של התהליכים הנוגעים לתכנון מינהל הת

  המועצה.שבאתר  נסו והתעדכנו בהודעההיכובנייה. 
 

 קהילהלמען ההתנדבות 
המתקיימת בימים אלה במגוון  משמעותית התנדבותיתמזמינה אתכם לקחת חלק בעשייה  המועצה
 ואנו נחזור אליכם. .בטופס המקוון שיצרנו עבורכםהירשמו . תחומים

 
 ו רק עסק מקומיבשבילנ

הפסח מתקרב.  , בעיקר כאשר חגלעסקים הקטנים בתקופה הקשה שעוברת עליהם לנו דרך לעזור להםיש 
 –שיזמה המועצה ביחד עם 'מעברים מעיינות כנרת'; אם אתם בעלי עסקים  קטהפרוי לאתרהיכנסו 

  .של עמק הירדןעשו זאת בכלכלה המקומית  –הירשמו. ואם אתם רוצים לרכוש שירותים ומוצרים 
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 עונת הפרחים 
זו בדיוק העונה להזמין פרחים ולפרגן למגדלים. מגדלי פרחים מהאזור פנו אל המועצה האזורית עמק הירדן 

וביקשו שניידע על המבצעים שהם עושים כדי לא להשליך אל הפח את כל הפרחים. ריכזנו עבורכם כמה 
 .הצעות באתר האינטרנט של המועצה
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