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 ,ים יקריםחברות וחבר

שורה של החלטות שמטרתן להקל מעט את הסגר ולאפשר ש האחרון במוצ" ממשלת ישראל קיבלה
. מדובר במהלך שנועד לבדוק היתכנות של פעילות מפני קורונהההתגוננות פעילויות שונות בכפוף להנחיות 

יכולה להוביל לפתיחה מתמשכת של הסגר בתחומי פעילות  ומשמעותית יותר במרחב הציבורי. הצלחת
חיוניים בעמק הירדן: חינוך )גם בלתי פורמאלי(, יציאה לעבודה, פתיחת מסחר, פעילות ספורט והפגה ועוד. 

, אף-)מסכת פהמור על כל כללי ההתגוננות חשוב מאד לש וכדי שלא נאלץ להדק שוב את הסגר, לכן,
 אדם לאדם( כדי שהנתונים המצויינים של העמק יישמרו ואף ישתפרו. ןמ' בכל מקרה בי 2כפפות, מרחק של 

 
 חינוך מיוחד

. אצלנו במועצה, 18ד לגילאי גן ע י הארץ מסגרות החינוך המיוחדברחב לפעול חוזרות, 21.4מחר, יום שלישי 
 כנרת ובתיכון בית ירח.קיבוץ ס נעמי שמר בוכיתות החנ"מ בבי"לפעילות בי"ס שחף,  ויפתח

המועצה ומנהלי בתי הספר מתארגנים חיות משרד החינוך לעניין זה. המסגרות יפתחו בהדרגתיות ועל פי הנ
 לסדר החדש ומצפים לפגוש את התלמידים שנעדרו בחודש האחרון.

 
 עיקרי ההנחיות החדשות

. הן כוללות בשורות תמציתית וברורה באתר המועצהבצורה ריכזנו עבורכם את עיקרי ההנחיות החדשות 
 מעודדות עבור עובדי תעשייה, בעלי חנויות, הורים לילדים ועוד. מומלץ מאד להיכנס ולעבור עליהן.  

 
 התו הסגול

התו הסגול יאפשר למעסיקים להשיב לעבודה מספר גדול יותר של עובדים. ניתן לראות את כל מרכיבי התו 
 בעדכונים שבאתר המועצה. –שנקבע על ידי משרדי הבריאות והאוצר 

 
 

 חנויות במול כנרת
בתחתית הרשימה . שנפתחו ואת אלו שמבצעות משלוחים רשימת החנויותהנהלת מול כנרת פירסמה את 

שעות הפעילות ואילו שירותים אפשר לקבל בכל אחת את מספרי הטלפון שבהם ניתן לברר ל קישורישנו 
 מהן. 

 
 

 שואה גבורה ועצמאות
קיבלה מספר החלטות בנוגע לטקסי הזיכרון הצפויים במהלך השבועיים המועצה האזורית עמק הירדן 

הקרובים. כל אחד מישובי העמק יקבע את האופן שבו הוא רוצה לקיים את טקס ערב יום השואה )יום ג' 
המועצה איגרת  שלחת( 27.4מערכות ישראל ופעולות האיבה )יום ב' כרון לחללי ייום הז(. לקראת 21.4

עם דברי ראש המועצה, הרב של עמק  –ות בעמק הירדן. האיגרת שכולה ותמשפחבני האחד מאישית לכל 
בית טקס אזכרה מרכזי בקיים ביום הזיכרון יתתפורסם לציבור הרחב באתר המועצה.  –הירדן ויו"ר יד לבנים 

 .נוכחותאך ללא  ראש המועצהואית בהרבנות הצל, "במעמד נציגי צה העלמין בדגניה
לאפשרות להגיע לבתי הקברות הצבאיים ביום פרסם המועצה הנחיות ברורות באשר בימים הקרובים ת

 כרון.יהז
 .חגיגות ואירועים בהשתתפות קהלברחבי המועצה ימו לא יתקית יום העצמאוערב ב
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 קורסים מקצועיים בחינם
ניתן למצוא רשימה של קורסים מקצועיים שניתן להירשם אליהם בחינם. מדובר  באתר שירות התעסוקה

פרסום בפייסבוק, תוכנות מחשב  בקורסים שמועברים במחשב )און ליין( במספר גדול של תחומים:
 ראו באתר המועצה ם אתרים, אנגלית למתקדמים, כתיבה שיווקית ועוד. למידע נוסףומתקדמות, קיד

 

 

 התנדבות בימי קורונה

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

המאפשר לכל אחת ואחד מכם למלא את פרטיו ולבחור בתחום שבו  בטופס המקוון באתר המועצהלהרשם 

 הוא יכול להתנדב.

 

 

 גרהבריאות איתנה וחזרה בטוחה לש

 

 
 

 ונטורהמיה 

 מנכ"לית המועצה
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