
 
 

 

 
 תש"פ ' בניסןה

30/03/2020 
 עבור:

 מנהלי היישובים
 יו"ר וועדי היישובים

 מנהלי הצח"י ביישובים
 

 הבריאות  משרדעצה האזורית בהמשך להנחיות המלצות המו דון:הנ
 

 צהרים טובים,
 :הקורונה נגיף התפשטות למניעת המועצה מהיערכות כחלק ,ועדכונים שונות הנחיות ריכוז להלן

 יירות:ת 
 של והאיסורים המגבלות תחת ,בישראל הכפרית התיירות על פסח לא הקורונה משבר
 פרנסתם זוהי .להיפגע מהראשונים היה הכפרית התיירות ענף. לישרא וממשלת הבריאות משרד

  .הכפרי במרחב הבית ממשקי רבים של
 הקטנים העסקים את לכלולהדורש , מכתב אתמול הוציאמרכז המועצות האזוריות 

  .ההקורונ במשבר לטיפול הכלכלית התוכנית במסגרת הכפרי במרחב התיירותיים
        אתמול בלילה התקבלה הודעה משר התיירות שהוא פועל לטובת הנושא.

 :חינוך 
 ם של עובדי מערכת הבריאות.השל המועצה לילדי הייבימים הקרובים תיפתח שמרטפ

 :סגירת שערים ביישובים 
, נשמח דגשים לשומר בתקופת הקורונה, הכולל ייר עמדה בנושא סגירת שעריםשלחנו היום נ

 לקבלת פידבקים.

 חקלאותהיזוק ח: 
חקלאים מיישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל בלבד, המעוניינים וערוכים לביצוע משלוחים 

אנו נפרסם את הקישור  בקישור המצורף. גם היוםהירשם המשיך לבאופן עצמאי, מוזמנים ל
 .בכל האמצעים העומדים בידינו

LpQDPTlelRwRd_dTzhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWiGa7hqErhOGNVrsync

omEW46hYzA/viewform_ 

 :הנחיות בנוגע למכירת תוצרת חקלאית ביישובים 
קיימת  . לצד זאת,כדי לסייע לחקלאים תוצרת חקלאית ביישובים רכישתחשוב לנו לעודד 

 ,של ממש מפגעב מדובר. ישוביםיבנערכת מכירה כאשר  תושביםשל נהירת  מדאיגה תופעה
 המלצות לנהלים בנושא.מסמך  אהיום יצ .יש בכך הפרה של הנחיות משרד הבריאותכיוון ש

 לגות לסטודנטים בפרויקטים של מעורבות חברתיתמ: 
 ים בפרויקטים של מעורבות חברתיתהמועצה הקדימה את תשלום הפעימה השנייה למלגא

 .ועובדי המועצה ליישובים בסיוע פקחי התשלום הוקדם והועברלאור המצב  .בחודש

 משרד הכלכלה: 
תשובות לשאלות נפוצות והנחיות להתמודדות של עסקים קטנים בעת הכל ן מעדכ המשרד

 ובינוניים עם התפרצות הנגיף: 
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx 

 אפליקציית המגן: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWiGa7hqErhOGNVrsyncLpQDPTlelRwRd_dTz_omEW46hYzA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWiGa7hqErhOGNVrsyncLpQDPTlelRwRd_dTz_omEW46hYzA/viewform
https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/Pages/news/ns11.aspx


 
 

 

קורונה. ם בקרבת חולי משרד הבריאות השיק את אפליקציית 'המגן' שמאפשרת לדעת אם שהית
מצליבה בין היסטוריית המיקום של המכשיר שלך, לבין נתוני והאפליקציה בטוחה לשימוש 

 מיקום החולים המעודכנים של משרד הבריאות. 
 https://bit.ly/39qaCjp :להורדה

 גשיר טיפול יהמועצה מציעה לכם בתקופה זו, שירות: 
 נותנים מענה.פסיכולוגים ועובדים סוציאליים  - דרך מוקד המועצה 24/7ו חם ק .1
ניתן לפנות סביב מצבי לחץ ודחק, לקבלת טיפול רגשי מרחוק   - שירות לכלל האוכלוסייה .2

 .)טלפון, סקייפ, זום(
 .דקות 30המשך טיפול כרוך בתשלום מסובסד. אורך פגישה  !פגישות ראשונות ללא עלות 2

 .או דרך מוקד המועצה 04-6520066בטלפון 
סיכולוגים של המועצה זמינים עבורכם לכל התייעצות הפ - שירות למשפחות עם ילדים .3

 או דרך מוקד המועצה 04-6520063בטלפון 
 

  ,שעות, למתן מענה לתושבים  24משיך לפעול במתכונת של מחדר המצב במוקד המועצה
 .04-6520100במספר:, וליישובים במגוון נושאים

 
 
 

 שלכם,
 דוברות המועצה

https://bit.ly/39qaCjp

