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 מניעת הדבקות -לתושבים עדכון יומי 

 תושבים יקרים,

י לצמצם הממשלה ופועלת בתאום מלא עימם כדהמועצה האזורית נמצאת כל העת בקשר ישיר עם משרדי 

 הקורונה בישראל ומניעת הדבקות במרחב הציבורי. ףת נגיהתפשטועד כמה שניתן את 

המועצה וזאת בזכות התנהגות ואחריות אישית י עד היום, הצלחנו לעבור את משבר הקורונה בהצלחה ברחב

גם ת המשבר סייע לנו לצלוח  איהמשך התנהגות אחראית מצדינו אנו מאמינים, כי וציבורית של כולנו. 

 בהמשך.

 אודות ההתנהגות הנדרשת. ו שלל העדכונים וההנחיותי יום תעביר המועצה עדכון יומי מעין זה בו ירוכזמיד

 :פורמלי חינוך

  פועלים כסדרם.גני ילדים ופעוטונים 

  .)בתי הספר לחינוך מיוחד ילמדו כרגיל )כנ"ל 

  יפעלולא  –אות בבתי ספר רגילים צהנמכיתות שילוב. 

  ד שמחוץ לעמק הירדן יפעלו כסידרןלחינוך מיוח לבתי ספרההסעות. 

 חינוך בלתי פורמלי:

 אך ללא ארועי שיא והתכנסויות פועל כסידרו )ספורט, מוסיקה ומחול( מערך החוגים. 

 הגעה לחוגים באופן עצמאי. .לא יופעל מערך האוטובוסים הצהובים של המועצה בשעות אחה"צ 

  חינוך חברתי בישובים ומסגרות לימוד המשכיות לגני הילדים מותרות לפעול בהתאם להחלטת

 הישוב.

 וותיקים:

 .מרכז היום ב"מייסדים" פועל כסידרו תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות לעניין זה 

  כסדרומועדון מופת בגינוסר פועל. 

 .מכללת ביתנו לא תפעל 

 גזברות מועצה:

  המועצה מודיעה כי ניתן לפנות באמצעות מייל v.org.il-lishca@j  בבקשה לדחות תשלום ארנונה

ום תשלבשל קשיים הכרוכים במצב שנוצר במשק. בהנחיית ראש המועצה, ניתן יהיה לדחות את ה

 קרים המצדיקים זאת.במ
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 המחלקה לשירותים חברתיים:

  דרם תוך ו/או התחנה לייעוץ ימשיכו כס)עו"ס( טיפולים באמצעות המחלקה לשרותים וחברתיים

 הקפדה על הוראות משרד הבריאות.

 מחלקת בריאות:

 וי ידיים ומזמינה את הישובים לרכוש באופן מרוכז מיכלים של חומר לחיט כושהמועצה הצליחה לר

  דרכה ולהציב בבקבוקים לחיצים במוסדות הציבור בישוב.

  המועצה מעבירה לצוותי צח"י בישובים המלצות לניהול המשבר בישוב הן בפן המניעתי והן בפן

 הפגתי של הסיטואציה.-החברתי

 תרבות:

 תתקיים היום ומחר כסדרה.בבית גבריאל  פעילות הסרטים 

  לרווחת  10:00-14:00פתוחה מחר בין השעות הסיפריה הציבורית, גם היא בבית גבריאל, תהיה

 התושבים.

מאגפי ככלל, ניתן לקבל שרות השלטון המקומי, מרכז תוך רצון לשמור על רציפות תפקודית ובהנחיית מ

 לא תתאפשר קבלת קהל על מנת למנוע את השבתת המערכת. המועצה בטלפון ו/או במייל.

צות כונים, הנחיות והמלעד כל העת וא שםכנס לאתר המועצה בלינק שלהלן ולמציאנו ממליצים לה

 .  קורונה -ומניעת הדבקותלדף המועצה להתמודדות קישור  :תלהתמודדו

להתמודדות מוצלחת בעיתות משבר.  שריתשל חוסן קהילתי ושמירת השגרה האפ נשוב ונציין את חשיבותו

 התפשטות הנגיף ולהגן על עצמנואת מזכירים כי יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות כדי למנוע כמו כן, 

 הרגישות יותר שביננו. אוכלוסיותעל הו

 אנו במועצה עומדים לרשותכם, ונשמח לסייע ככל שניתן.

 בת שלום ובריאות לכולנו.ש

 

 בברכה,

 

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה

https://www.j-v.org.il/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/

