
 

 

 ניסן תש"פ גי" שלישי יום
 2020אפריל  06

 
 15מספר  –עדכון לתושבים 

 

 ,ים יקריםחברות וחבר

ל מגוון צרכים ולהגיע לכל תרומות מסוגים שונים כדי לענות ע בימים האחרונים עסקה המועצה באיסוף וגיוס

חבילות מזון הפגה לילדים עם צרכים מיוחדים, נמסרו ערכות הוכנו  תושב אשר זקוק לסיוע כזה או אחר.

 שי לחג לעולים חדשים ועוד. כל זאת במטרה להגיע לכולם ולא להשאיר אף אחד לבד.  מארזיוחולקו 

 ממשיך לפעול כל העת ציבורל מערך השירותים מצומצמתמאוד ם הכח האדמצבת על אף מתכונת החירום ו

 ואנו זמינים לכל שאלה, חירום ושיגרה.

 
 

 אחרסדר 

  .בישובים אגף קהילה וצוותי החירוםאת חג הפסח הזה נציין באופן שונה מאד מכל מה שהכרנו 

לצפיה בסרטון בריאותנו.  אשר ישמור עליצרו סרטון המפרט את ההנחיות וההמלצות לסדר שמח, 

 הקליקו

 היום הנחיות חשובות מאד בנוגע לשינויים במנהיג החג,  המועצה הדתית של עמק הירדן פירסמה

ואנא הקפידו לקיים אותן למען  קיראו את ההנחיותאשר מתחייבים מהוראות משרד הבריאות. 

 הבריאות של כולנו.

 

  תקנות לשעת חירום    

כאשר אלה  שות להידוק והגבלות התנועה במרחב.בשעות הקרובות תאשר הממשלה את התקנות החד

יאושרו ונקבל את ההנחיות באופן מסודר נעדכן את הנהלות הישובים ונפרסמם באתר המועצה 

 . פרסומיי ההנחיות ותנהגו בהתאםאחר  כבועובאפליקציה. אנא 

 בעמוד אחד באתר המועצה.   ההנחיות, לכשיאושרו יפורסמו 

  

 פונים למיון –אם צריך 

: אם אתם סובלים לתושבות ותושבי העמק להעביר מסר חד משמעי מבקשהמרכז הרפואי פדה פוריה 

הגיעו אל המיון ואנשי סובלים מהלב? חשש לשבץ?..  !אל תהססו -ם כחייאת  לסכןעלולה שה חמורה מבעי

 הקליקו -לסרטוני הסברה בנושא  .המרכז הרפואי יעניקו לכם את הטיפול הנחוץ

 

 אגף הנדסה

לבדוק גם תיקים חוזר ות חדשות של תכנון ובנייה ולאחר החג פותח אגף הנדסה את שעריו לבקש מיד

 חדשים ובקשות למידע.

 

 התנדבות בימי קורונה
משוועים למתנדבות ומתנדבים, אשר יתמכו בהנהגות הישובים שנדרשות תחומים רבים בחיי הקהילה 

המאפשר לכל אחת ואחד  אתר המועצה טופסמצוי בלספק מענה ותמיכה בבעלי הצרכים השונים. לשם כך 
 מכם למלא את פרטיו ולבחור בתחום שבו הוא יכול להתנדב.
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 בית הספר למקצועות המחר 

ל לאומי חשוב ביותר: בעזרת מדפסת שבקיבוץ רביד נוטלים בימים אלה חלק במפע "דרור גליל"בית הספר 

תלת מימד מייצרים כעת המורים והתלמידים מאות מסיכות הגנה ומעבירים אותן אל אנשי המרכז הרפואי 

 פדה פוריה. כבוד וגאווה לאנשי בית הספר ולאגף החינוך של המועצה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ת מארזי שיחלוק
. ביומיים מרחב המועצהכדי לשמור על אווירת החג ב למרות הקשיים והמגבלות, אנחנו עושים הכלכאמור, 

גוון אוכלוסיות בישובים יזה וחלוקה של עשרות מארזי שי למעובדות ועובדי המועצה בארמ חלקשחלפו עסקו 
 השונים.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולנו בריאות איתנה., שלו ומלא מנוחה. ולכחג שמח
 

 מיה ונטורה
 מנכ"לית המועצה

    


