
 

 

 י"ט אדר תש"פ ראשון יום

15/03/2020 

 .4מספר  -עמק הירדן  לתושביעדכון יומי 

 תושבים יקרים,

ת נגיף הקורונה במרחב מניעת התפשטולכפי שציינו בעדכונים הקודמים, המועצה ממשיכה בפעילויות 

 . קשר הדוק  ורצוף עם משרדי הממשלה השונים בהתאם לנחיותיהם ך שהיא מקיימת , תוהציבורי

 מכתב זה, אלה הדברים הנמצאים על שולחננו. נכון לכתיבת

 נוער וספורט: חינוךאגף 

  ,בה ניתן חוברת פעילות הפקת עושה למען אגף החינוך במטרה להקל על השהייה הממושכת בבית

 ון רעיונות להעסקת הילדים.גוצוא מיהיה למ

 ותיקים:

 קים.יותשל משפחות קשר צעירות עם תושבים לות פעית במספר ישובים מתקיימ 

 מחלקה לשירותים חברתיים:האגף קהילה ו

 בעיקר דרך  ו/או התחנה לייעוץ יתקיימוחברתיים )עו"ס( רותים יטיפולים באמצעות המחלקה לש

 הטלפון.

 :מוקד יעוץ מועצתי 
גף החינוך הנוער והספורט ואגף קהילה ושירותים חברתיים א מפעילים ,15.3.2020מהיום, החל 

 שירות מענה טלפוני מקצועי לתושבים, הורים ותלמידים.
ועובדים סוציאליים. ניתן לפנות אליהם פסיכולוגים למתקשרים הינם  עוניםהאנשי המקצוע 

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

  8:30-16:00המוקד פתוח בין השעות 

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

04-6757682/3 
 
 שוביות ן למצוא המלצות לפעילויות פנים יילצוותי הצח"י בו נית מסמך העבירה אותירמחלקת הב

חברתיים הם והשירותיהבריאות  תולקמחכמו כן,  היכולות לחזק את תחושת החוסן הקהילתי.

 חיזוק והכוונה היכן שאלה נדרשים. ותונותנ בקשר עם צוותי הצח"י בישובים עומדות

 :ופנאי רבותת

 על שני קמפיינים במקביל המועצה עובדת ים בעמק אשר נפגעו מהמצב הנוכחי,לטובת סיוע לעסק: 



 

 

רסום מרוכז של עסקי המזון הנמצאים במרחב המועצתי והרוצים לבצע משלוחי מזון עד הבית פ .1

 (.Take Awayלקחת )לבוא או להזמין ו

להגדיל את מודעות התושבים לצריכת מתנות לחג במטרה  –קמפיין "מתנות לחג קונים בבית"  .2

 מתוצרת מקומית ו/או מעסק מקומי הפועל במרחב המועצה.

  עסקי המזון במתחם  .מרקחתהובית אלונית סופר כל החנויות במתחם פתוחות כולל  –מתחם צמח

ם הם, רק ללא אפשרות לישיבה במקום. ניתן להזמין ולבוא לקחת או לבקש משלוח פתוחים ג

 הביתה.

 גזברות מועצה:

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

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

 במקרים המצדיקים זאת.

הממשלה משתנות באופן תדיר ואנו במועצה עוקבים כל העת אחר המתרחש  כאמור, הנחיות משרדי

 ופועלים בהתאם להנחיות.

 ניתן. ולסייע בהתמודדות היומיומית ככל שנשמח 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

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

 לרשותכם, ונשמח לסייע ככל שניתן.אנו במועצה עומדים 

 ובריאות לכולנו. שבוע טובהמשך 

 בברכה,

 מיה ונטורה

 מנכ"לית המועצה

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

