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 כמעט סוף שבוע. ,ים יקריםחברות וחבר

כאן, אנו קוראים לכם מקדימה.  ממשיכים להסתכלאך כל הזמן  סוגרים שבוע שלישי בצל משבר הקורונה
אשר בזכותה אנו מצליחים לעבור את ומתחילת המשבר  בעמק אפיינה אותנולהמשיך ולהתנהג באחריות ש

  מים הסוערים הללו תוך תחושת חוסן ומסוגלות קהילתית חזקה.הי
 שעוד נכונו לנו. המורכבים הימים עםמפתח להתמודדות מוצלחת הסולידריות ואחריות ציבורית הן 

 כל שאלה או אתגר שיעלו בדרך.בתכם אנו במועצה עומדים לרשו
 

 הצוותים הרפואיים ילדישמרטפיית 

ים של ייה לילדי הצוותים הרפואיים הבולטים של השבוע החולף היה קבלת הניהול על השמרטפאחד האתגר

כים ומנוהלת בפועל יאנו משו יה הוקמה ע"י אשכול כנרת עמקים אליויפוריה. השמרטפ-בית החולים פדה

 מתנדבות ומתנדבים, חיילים ובנות/בני שירות  פעולה ביןהשיתוף עמק הירדן. על ידי אגף החינוך של מוא"ז 

דים ביותר השבוע. לנו את הרגעים המעוד סיפקוצוות האגף הביא לפעילות מרשימה ומשמחת עבור הילדים ו

אגודת המים של תודה רבה למועצה האזורית גליל תחתון על המבנה ולתורמים הרבים ביניהם רשת ארומה, 

 .עמק הירדן ועוד רבים וטובים

 

 מידע לבעלי העסקים

גופי הסיוע עזור ולחבר אותם אל הימים הללו קשים במיוחד. על מנת ל –לבעלי העסקים והעצמאים שבינינו 

במקום ריכזנו את כל המידע והקישורים  –לצורך קבלת מענק, הלוואה או דחייה בתשלומים  –הרלוונטיים 

  רק עסק מקומי.בשבילנו  –שם גם מופיעה התזכורת לכולנו: במיוחד בימים האלה אחד באתר המועצה.   

 

 תשלום מים

 לנוכח המצב הנוכחימתקשים לשלם את חשבונם אשר  מזמינה את צרכני המים בעמק הירדן אגודת המים

 .nurit@jvwa.co.il ניתן לפנות במייל ל  בהסדרת התשלומים. לפנות לאגודה ולקבל סיוע

 

 מאד השתנה הפסח הזה...

ליל הסדר במקומות רבים וגם בעמק הירדן ייראה השנה לגמרי אחרת. אנשי משרד הבריאות הכינו סרטון 

לצפייה המבקש להדגיש את הסכנה המוחשית במפגשים של אנשים בני גילאים רבים וממקומות שונים. 

  בסרטון היכנסו לאתר המועצה

 

 חשיבות התמיכה הקהילתית

מיד נרתמו ובקורונה לפני שבוע, סמוך לכניסת השבת, התבשרו אנשי פוריה עילית כי תושבת הישוב חלתה 

פעולות הפגה יזמו  לאורך השבוע, פחה מצד אחד ולחזק את שאר הקהילה מצד שני.כדיי לסייע למש

ם שיש לכולנו החיים במרחב תרונות הרבי, ליזו דוגמא נוספת .והצליחו להשרות רוח חיובית ורגועה בישוב

 היותנו קהילה של קהילות.ולחוזק שלנו בהכפרי 

 

 סוף שבוע רגוע
 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה
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