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 .3 מספר -עמק הירדן  לתושביעדכון יומי 

 תושבים יקרים,

אותן יש שמצורפות מטה הנקודות העיקריות  ,ו הערב ע"י הממשלהמבהמשך להנחיות החדשות שפורס

 לקחת בחשבון.

 חינוך פורמלי:

 לא יפעלו לרבות חינוך מיוחד. )לידה עד י"ב( מוסדות החינוך 

 חינוך בלתי פורמלי:

 ן להפעיל חינוך חברתי בישובים.אי 

 .לא יופעל מערך החוגים של המועצה 

 :עושפ" אגף תפעול

 )לא יפעל מערך הסעות המועצה )צהובים. 

 תיקים:ו

 כמו כן, לא תפעל גם מכללת ביתנו.פעללא י במייסדים מרכז היום . 

 ולא יפעל מועדוני קשישים בישובים. 

 המחלקה לשירותים חברתיים:

 בעיקר דרך  תקיימוו/או התחנה לייעוץ י חברתיים )עו"ס(רותים יטיפולים באמצעות המחלקה לש

 הטלפון.

 תי:מוקד יעוץ מועצ
( בשעה 15.3אגף החינוך הנוער והספורט ואגף קהילה ושירותים חברתיים יפעילו, החל ממחר )יום א', 

 בבוקר, שירות מענה טלפוני מקצועי לתושבים, הורים ותלמידים. 9
דים סוציאליים. ניתן לפנות אליהם במקרים ועובפסיכולוגים  אנשי המקצוע אשר יענו למתקשרים הינם

 מענה למצבי לחץ וחרדה או כל קושי רגשי אחר הנגרם מהמצב.שנדרש 

 מספרי הטלפון של השירות הינם:
04-6757609 
04-6757671 

04-6757682/3 
 
 



 

 

 
 חלקת בריאות:מ

 מנהלת יחידת הבריאות המועצה תוכל לסייע בשינוע תרופות לתושבים הזקוקים לכך, בתאום מול 

 מערך מתנדבים לעניין זה.הקימו כמו כן, בחלק מהישובים צוותי צח"י  וועד הישוב.

 :ופנאי תרבות

 .בית גבריאל לא יפעל 

  סגורים החל  ובתי הקפה חנויותה כל יתר ימשיכו לפעול.מרקחת הובית אלונית סופר  –מתחם צמח

 .ממחר בבוקר

 .בית אייל לא יפעל 

 חקלאות:

 בני נוער בחקלאות, זאת ר בעניין העסקת המועצה פועלת מול משרד החקלאות בניסיון להגיע להסד

 על מנת למנוע השבתת המערכת במקרה של חקלאי בבידוד.

 גזברות מועצה:

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

ום בשל קשיים הכרוכים במצב שנוצר במשק. בהנחיית ראש המועצה, ניתן יהיה לדחות את התשל

 קרים המצדיקים זאת.במ

רות מאגפי המועצה בטלפון יככלל, ניתן לקבל ש מרכז השלטון המקומי,ו התאם להנחיות משרד הפניםב

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

וא שם כל העת עדכונים, הנחיות והמלצות כנס לאתר המועצה בלינק שלהלן ולמציאנו ממליצים לה
 .  קורונה -קישור לדף המועצה להתמודדות ומניעת הדבקות: להתמודדות

ולהושיט יד  המתקשים בכך נומבינזו העת להתלכד ולהפגין חוסן קהילתי, לסייע לאלה  תושבי עמק הירדן,
 לחברות וחברים במצוקה. עברנו ימים קשים בעבר ונדע לעבור גם את הימים המורכבים האלה. 

 אנו במועצה עומדים לרשותכם, ונשמח לסייע ככל שניתן.

 שבת שלום ובריאות לכולנו.

 בברכה,

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה

mailto:lishca@j-v.org.il
mailto:lishca@j-v.org.il
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/

