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 13 מספר –עמק הירדן  לתושביעדכון 

 

 ,חברות וחברים יקרים

אתגרים בלתי צפויים. עם זאת,  מציבהו מזמנת לנו בכל יום התמודדות שלא הכרנו תקופה בה אנו מצוייםה

מקומית בישובים מוכיח את עצמו. ביחד עם מנהלי ין כי שיתוף הפעולה עם המנהיגות החשוב לי לצי

אנו מצליחים להעביר מידע בדוק ומבוסס  –הדוברים בתוך הישובים צוותיהם והקהילות, ראשי הצח"י ו

שלנו. זוהי הזדמנות לומר  מאוחדותביטחון שיש לכולנו בקהילות המאורגנות והחוסן והולשמור על תחושת ה

 מילים חמות לבעלי התפקידים בישובים. 

 

 

 

 ית חירוםאפליקצי

שמחייב הודעה לאחד מאגפי המועצה? אתם עדים לאירוע שיש להודיע לקב"ט  מיטרד נתקלתם במפגע?

האפליקציה של עמק הירדן נועדה בדיוק לשם כך. לחיצה אחת על המכשיר הסלולרי שלכם  ?המועצה

והדיווח מגיע הישר אל האגף הרלוונטי: תפעול ושפ"ע, חינוך, ביטחון או תשתיות. היכנסו אל חנות היישומים 

דובר המועצה  לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות אל והורידו את אפליקציית המועצה האזורית עמק הירדן.
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 גדר הגבול

אנו מבקשים לחדד את ההנחיות את גדר הגבול, אזרח ירדני חולה בקורונה  צהבעקבות מקרה שבו ח

אם נתקלתם באדם הנראה  אין להגיע לקרבת גדר המערכת, אלא לצורך ביצוע עבודה חקלאית.: הביטחוניות

, תוך 100מוקד  ישראלשלכם וחייגו למשטרת את רכז הביטחון  הזעיקו .בשום אופןאין להתקרב אליו  -חשוד 

 ,18:00החל מהשעה מדי ערב, בממלכת ירדן מוטל כי  ,לדעת גם כדאי שמירה על קשר עין ממרחק ביטחון.

 חיל בהשמעת סירנה.אשר מת סגר על התושבים

 

 משטרת טבריה

מפקד משטרת טבריה שוחח הבוקר עם ראש המועצה ועדכן אותו, כי בכוונת המשטרה להגביר את האכיפה 

כנגד תושבים השוהים מחוץ ליישובים בניגוד להוראות הממשלה. המשטרה מתכוונת להתחיל ולהטיל 

 לה.קנסות כבדים על מפרי ההנחיות בהתאם לסמכויות שהוקנו 

 

 ארנונה

ים לעסקים שנפגעו כי יינתן פטור מלא מארנונה למספר חודש ,םפורסנית החירום הכלכלית תוכהבמסגרת 

מחלקת טרם קיבלו הנחיות מה ואיך לבצע את אשר פורסם.  המקומיות , אולם הרשויותמהמשבר הנוכחי

: ההטבה תינתן לאחר שייקבעו התקנות המתאימות על ידי משרד הפנים. בקשת להבהירהגביה במועצה מ

ברגע  המועצה שומרת על קשר יומיומי עם משרדי הממשלה ותעדכן על המועד ואופן הגשת הבקשות

 .דהשאלה יהיו בי
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 נוהל נסיעות 

משרד הבריאות פירסם נוהל מחייב בנוגע לנסיעות ברכבים הפרטיים ובתחבורה הציבורית. אנא קיראו אותו 

משטרת ישראל החלה בפעילות אכיפה במטרה לוודא כי הוראות משרד  כאמור,ונהגו בהתאם להנחיות. 

 לחצו כאן -באתר המועצה לקריאת המסמך הבריאות מתקיימות במלואן. 

 

 

 הלכות פסח

המועצה הדתית של עמק הירדן ריכזה, למען הציבור הנדרש לכך, מספר הודעות והנחיות חשובות. הלכות 

  לאתר המועצה והתעדכנוהיכנסו לקראת פסח; מכירת חמץ; מקוואות טהרה; מתן הכשר בימים אלה. 

 

  

 

 לכולנובריאות 

 

 

 

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה

https://www.j-v.org.il/news/200/
https://www.j-v.org.il/news/189/

