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 תושבים ותושבות יקרים,
 

, עם הנחיות מודדים מול אתגר שכמוהו טרם היהאנחנו מתבימים אלה 

. שונה לחלוטין ממה שאנו מכיריםלות להתנהלות הסתגשהולכות ומחריפות, ו

 .אך זה אתגר שאנחנו יכולים לו

ת , המצטיינת בערבות הדדית ותמיכה בשעוחזקה ת עמק חפר היא קהילהקהיל

גם  אנחנו קהילה מגובשת .עם מצבי חירוםהיטב  להתמודדיודעת ו משבר,

 כשאסור להתקהל!

לעצור את התפשטות  חשוב להדגיש: חייבים להישמע להנחיות על מנת

. אנא מכם, הישמעו במספר הנדבקים בקורונהה יולהביס את העליהנגיף 

הימנעו . מהבית רק אם חייבים לעשות זאת וצא -להוראות משרד הבריאות 

 ממפגשים. שמרו על ההיגיינה באופן קפדני, על פי הנחיות המשרד.

 

 הבאים: המועצה לב לעדכוני שימו

  לפעול עפ״י התקנות לשעת חירום,  ברה( המועצה ע18/3) מהיוםהחל

 . מהעובדים בלבד 30%המאפשרות הפעלה של 

רותים תפקוד ואספקת שי חשוב להדגיש כי אנו ממשיכים להבטיח

טיפול במפגעים, מוקד,  בריאות, תברואה וניקיון, :חיוניים לתושבים

שירותים חברתיים, שירות פסיכולוגי, שירותי ביטחון, פיקוח, דוברות 

 .והסברה ועוד

 לגבי כל  מזכירי הישובעדי ווו ,עם צח"יישיר ומתמיד קשר אנו עומדים ב

  או סיוע. , עדכוןצורך, בעיה

  להתמודדות  *,9875, כולם תחת המספר מוקדי סיוע מועצתייםהקמנו

בריאות | התנדבות | קשישים | סיוע נפשי במצבי דחק | ה: עם הקורונ

      . פניות ודיווחים בכל נושא



 התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי נערכת לתת לכם טיפול קצר המצב,  בשל

 דרך שיחת טלפון/ סקייפ/פייס טיים תמיכה, הדרכה וייעוץ - מועד

 _63883https://www.hefer.org.il/page. להרשמה << ללא עלות

 18/3/20יום רביעי ממספק החל  ,תיקי עמק חפרולומרכז , בית דוד

ניתן  .במשלוח לביתם – דוד וזכאי הסיעוד ביתארוחות חמות לחברי 

לפרטים והזמנה <<  . 16:00להזמין ארוחה יום לפני קבלתה, עד השעה 

09-8943040 

 אין , יארגון הבריאות העולמו עמדת משרד החקלאות יים: לאורבעלי ח

כרגע מניעה להוציא כלבים מבתים של מבודדים לטיול לשם התאווררות 

ועשיית צרכים ברשות הרבים )כולל איסופם כנדרש( על ידי בני הבית, או 

ם המבודד ושמירה על מי מטעמם. זאת, תוך כדי הימנעות ממגע ישיר ע

לכל  הכללים הנהוגים בהכנסה/הוצאה של מזון וציוד מבתים אלו.

  /rsr7vx2https://bit.lyהפרטים ראו מכתבה של ווטרינרית המועצה <<

 :ציעהה על מנת לסייע לעסקים בעמק חפר בתקופה משברית זו, עסקים 

ראשת המועצה ד"ר גלית שאול לאפשר לעסקים אשר חיוב הארנונה 

-)כלומר חיוב דו ₪ 100,000של עד  השנתי של עסקם עומד על סך

ארנונה של חודשים הדחייה בתשלום עבור ₪(  16,666חודשי של עד 

. . התשלום הדחוי ישולם ללא ריבית1.5.2020עד ליום  - אפריל -מרץ

בימים הקרובים  המועצה אושרה על ידי מליאת המועצה.הצעת ראשת 

 נפרסם קישור בקשה לדחייה, לזכאים.

  בשל המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, משרד הפנים הורה לסגור את

אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות,  כלל חופי הרחצה למתרחצים.

 ולא להגיע אל חופי הים!  

  ,בעקבות הנחיות הממשלה על צמצום התחבורה הציבורית החל מהיום

, מבוטלים בין היתר הקווים הבאים העוברים בעמק 18.3.20יום רביעי 

 635באקה אל ע'רביה, קו –נתניה  133נתניה, קו  –אלעד  270חפר: קו 

עמק חפר,  -נתניה  28זמר, קו  - נתניה 33תל אביב יפו, קו  - בת חפר

נתניה. לכל הקווים  –ביתר עילית  177עמק חפר, קו  -נתניה  34קו 

  https://bit.ly/391c1wGבאתר משרד התחבורה << -שבוטלו 

 

 * 9875במוקד המועצה:  24/7אנחנו כאן עבורכם 

כל ההודעות  באתר המועצה המרכז אתק וגם בפייסבועקבו אחרינו 

  https://www.hefer.org.il/page_64294 הקורונה <<בנושא  המועצתיות

 

 בריאות טובה לכולם!
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