
 

 

 אדר תש"פ כ' שני יום

16/03/2020 

 .5מספר  -עמק הירדן  לתושביעדכון יומי 

 תושבים יקרים,

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

 . נחיותיהםההדוק  ורצוף עם משרדי הממשלה השונים בהתאם ל

 נכון לכתיבת מכתב זה, אלה הדברים הנמצאים על שולחננו.

 נוער וספורט: חינוךאגף 

  בהן יש ילדים עם צרכים מיוחדים שהחינוך בשיתוף אגף קהילה יוצרים קשר עם המשפחות אגף

 ומבצעים מיפוי של התמיכה הנדרשת בעניין זה. 

  זאת . של הפעלת מערכת של למידה מרחוק ךבתי הספר התחיל מהלבכל  –מערכות לימוד מרחוק

 ליצור מסגרת מסודרת והגיונית ללא העמסת יתר על התלמידים.מטרה ב

 מאמץ ללא מחלקת הספורט משתפת סרטונים שבהם ניתן לראות איך לשמור על כושר גם בבית ו

עמוד כנס ליאו לה סרטון ספורט מהבית""ון ניתן ללחוץ על הלינק הבא: רטלסניכר. לכניסה 

 אתר המועצה.העדכונים ב

 המחלקה לשירותים חברתיים:אגף קהילה ו

 אודות המתרחש בישוב לקבלת תמונת מצב עם הנהלות הישובים בקשר יומיומי  יותהעו"ס

 מן השטח. במענה לצרכים שעוליםלהם ות ומסייע

 עובדת כעת כרגיל, תוך שמירה על ההנחיות והכללים של משרד תחנה לטיפול וייעוץ ריגשי ה

למי שאינם יכולים להגיע  מתארגנת התחנה לביצוע טיפולים מרחוק כמו כן,המועצה. והבריאות 

 לטיפול בתחנה. 

 בלבד דרך הטלפון ( מתקיימיםחברתיים )עו"סרותים יטיפולים באמצעות המחלקה לש. 

  מידע  המכיל קישור לעמודניתן למצוא בעמוד העדכונים היומי שבאתר המועצה  -מחלקת בריאות
, יעוץ מרחוק בנוגע לשירותי הרפואה שאפשר לקבל עד הבית. איסוף תרופות, לקיחת דגימות דם

 מלהגיע למרפאה האזורית. בקשת הצוות להימנע ככל האפשרת ועוד. כמו כן, אנא קיראו א

 

 ותיקים:

 ותיקים. ובקשר עם התושבים ה ותעומדיאליות וצסהמייסדים והעובדות ה צוות עובדות 

 עורר צורך כזה או אחר בעניין זה.אם מתרותכם ביאגף קהילה יעמוד לש

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lo_0axlblE8&feature=youtu.be
https://www.j-v.org.il/456/?preview=d5ew6s16a41w15
https://www.j-v.org.il/uploads/n/1584306872.1471.pdf
https://www.j-v.org.il/uploads/n/1584306872.1471.pdf


 

 

 :מוקד יעוץ מועצתי 
שירות מענה טלפוני מקצועי מפעילים אגף החינוך הנוער והספורט ואגף קהילה ושירותים חברתיים 

 לתושבים, הורים ותלמידים.
ועובדים סוציאליים. ניתן לפנות אליהם פסיכולוגים למתקשרים הינם  עוניםהאנשי המקצוע 

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

  8:30-16:00המוקד פתוח בין השעות 

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

04-6757682/3 
 

 :ופנאי תרבות

 צפות שבת יחד עם הילדים ולאפשר למה קישורעמוד העדכונים היומי ישנו באתר המועצה, ב

 .לילדים ונוער של תאטרון אורנה פורת בהצגות מלאות

 עסקים קטנים:

ועוד.     take awayלינו מידע ואנו נפרסם לתושבים: מי פתוח, עד מתי, איך להזמין שילחו א –בעלי עסקים 
 v.org.il-shira@jשילחו את המידע אל: 

 
 גזברות מועצה:

 1-עד ליום ה לבעלי עסקים בלבד ניתן לדחות את תשלום הארנונה הוראות משרד הפנים בהתאם ל 
על פי  שמוכתבים להתת פטור מארנונה אלא על פי קריטריונים ל המועצה סמכותב . אין2020במאי 

 .חוק

אתם מוזמנים ליצור קשר בכל שאלה או סוגיה שאינה ברורה לכם עם גזברית המועצה ליאת מלכה 
gvia_head@j- או עם מנהלת מחלקת הגביה אנה וישניבצקי במייל v.org.il-gizbar@j במייל

v.org.il 

הממשלה משתנות באופן תדיר ואנו במועצה עוקבים כל העת אחר המתרחש  כאמור, הנחיות משרדי
 ופועלים בהתאם להנחיות.

 ולסייע בהתמודדות היומיומית ככל שניתן. נשמח לעמוד לשירותכם 

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

 ובריאות לכולנו. שבוע טובהמשך 

 בברכה,

 ונטורהמיה 

 מנכ"לית המועצה

https://www.j-v.org.il/454/
https://www.youtube.com/user/smadarpolo
https://www.youtube.com/user/smadarpolo
mailto:shira@j-v.org.il
mailto:gizbar@j-v.org.il
mailto:gvia_head@j-v.org.il
mailto:gvia_head@j-v.org.il
mailto:gvia_head@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/

