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 17מספר  –עדכון לתושבים 

 

 ,ים יקריםחברות וחבר

קשר  , תוך שהיא מקיימת מניעת התפשטות נגיף הקורונה במרחב הציבורילהמועצה ממשיכה בפעילויות 

 . נחיותיהםהורצוף עם משרדי הממשלה השונים בהתאם להדוק  

 ם אנו נמשיך ונעדכן כל העת גם באתר המועצה וגם באפליקציה.יככל שיהיו עדכונים נוספים רלוונטי

 

 שוביותרה הדרגתית של מסגרות החינוך הייהתנעת חז

, מתמדת בירידה וימצ החוליםהמבודדים והודות לכך שמצב המועצה נמצא, נכון להיום, בשליטה וגרף 

ולנקוט בצעדים מעשיים שיאפשרו הרופאה המחוזית להתחיל  ה העקרוני שלקיבלה המועצה את אישור

 יציאה מדורגת לשגרה בטוחה.

שזו העת  שהיינו כולנו רגילים אליה לא תחזור במלואה באחת ולכן אנו סבורים השיגרההשקפתנו, ל

 הורים וילדים כאחר. ליוזמה רשותית ליצירת אלטרנטיבה טובה ובטוחה עבור כולנו.המתאימה 

עם מנהלי הקהילות והצוותים החינוכיים ואנו  בעניין זה הנהלת המועצה קיימה מפגשים מקוונים ראשונים

 כל ישוב על פי אופיו ותכונותיו. מחפשים את הדרך הנכונה לעשות זאת.

 

 שי למשפחות השכולות

לחג חבילות שי  50-כהיום  של המועצה, חילקוצעירים ה רכזבשיתוף עם מ ,יד לבנים בעמק הירדןאנשי 

ביחד עם מדינת ישראל כולה אנו נערכים לציין את יום הזיכרון  .ארגוןחברות באשר למשפחות השכולות 

  בהמשך. עדכןתש"פ באופן אחר ועל פי הנחיות משרד הבריאות. פרטים על כך נ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 אנחנו זמינים 

המועצה עובדת במצבת כח אדם מאד מצומצמת ומספקת שר לזמינותנו, פנו אלינו באעקבות שאלות שהוב

 ביום לחצו כאן. –לשעות ולמספרי המענה הטלפוני באגפים השונים . טלפוני במהלך ימי העבודהמענה 

 כל שאלה.ם לעבודה באותה מתכונת, וזמינים לחוזריחמישי שלאחר חג 

 

      מסיכה חבישת חובת

 חלה חובה לחבוש מסיכה לכיסוי הפה והאף כאשר יוצאים מהבית.  (12.4החל מאתמול בבוקר )א' 

 התקנות החדשות של משרד הבריאות אינן חלות במקרים הבאים:

 6ילדים עד גיל  »

 בנסיעה לבד ברכב )או עם אנשים המתגוררים באותו מקום( »

 לפחות.מ'  2שניים העובדים באותו חדר ובלבד שיש ביניהם מרחק של  »

 מי שמתקשה בשל מגבלה כלשהי לחבוש מסיכה. »

 מי שמשתתף בשידור בתקשורת »

 

  מתחמים לבדיקת קורונה

 ., בטבריה ובצומת גולנישני מתחמי בדיקות לגילוי קורונה באזור שלנופתחה קופת חולים כללית 

-04למוקד שמספרו מתבקשים להתקשר  –מי שסבורים כי יש להם תסמינים המצדיקים זאת 

שעה  ,יום , תוזמנו ותקבלועוברים תשאול ראשוני לזיהוי תסמינים ובמידה ונמצאתם רלוונטים .6557324

 .וקוד אישי

 :שעות פעילות המוקד הטלפוני

  19:00 -  09:00ימי חול המועד  

 13:00 -  09:00          ימי שישי . 

 הקליקו על הקישורלפרטים נוספים 

  

 אין צורך לדווח על הארכת חל"ת

אם האריכו להם את החופשה ללא תשלום )חל"ת(, אין צורך שאתם או המעסיק תדווח על כך. הביטוח 

מערכת חדשה שתאפשר  לאתר הביטוח הלאומיהלאומי עושה זאת באופן אוטומטי. בימים הקרובים תועלה 

 לכם לדווח מתי אתם חוזרים לעבודה.

 

 

 ל ראש המועצהסיורים ש

אלמגור, חוקוק וגינוסר. הביקור נועד כדי  –ביקר היום בשלושה ישובים בצפון הכנרת ראש המועצה 

להתרשם מהאופן שבו נערך כל אחד מהישובים לדאוג לצרכים של האוכלוסיות השונות ולהציע את עזרת 

הישובים ואת התרשמותו מהחוסן הקהילתי  ראש המועצה ציין לטובה את הנהגותהמועצה במה שנדרש. 

  המועצה.. בימים הקרובים יתקיימו סיורים דומים, בכל פעם בחלק אחר של וההקפדה על הנהלים

 

 

https://www.j-v.org.il/news/169/
https://www.j-v.org.il/news/216/
https://www.j-v.org.il/news/216/
https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx


 

 

 

 

 

 סיכום יומי של החדשות

אתר המועצה )במחשב ובסלולרי( מאפשר לכל אחת ואחד מכם להיכנס לקראת סוף היום ולעבור על כל מה 

לאומי, מידע מקופות החולים, שהתחדש בעמק הירדן לאורך היום: הנחיות מחייבות, הודעות הביטוח ה

 לחדשות היום בקליק אחד לחצו כאן.. יוזמות קהילתיות ועוד

 

 

 התנדבות בימי קורונה

 להתנדב. מי שמעונין, מוזמןבמגוון תחומים בהם ניתן  אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במאמץ המועצתי

כל אחת ואחד מכם למלא את פרטיו ולבחור בתחום שבו המאפשר ל בטופס המקוון באתר המועצה להרשם

 הוא יכול להתנדב.

 

 

 

 

 

 חג שני שמח ובריאות טובה

 

 

 
 

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה

    

https://www.j-v.org.il/news/
https://www.j-v.org.il/news/
https://www.j-v.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/
https://www.j-v.org.il/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94/

