
 2020 מרץ 16 -הקורונה נגיף בנושא ליישובים הנחיותעדכון מצב ו  

 

והדרכה על  בהמשך להיערכות הנרחבת במועצה, נפגשתי אתמול עם כל נציגי היישובים לתיאום ציפיות -צוותי צח"י .1

עומד איתם בקשר יומי,  ,צח"יהמועצתי שתומך בצוותי החמ"ל המסגרת פעילות בעת הזו. מפגש זה מגיע ב ,עילות הצח"יפ

 .מענה מערכתי לכל בעיה ונותן

 נמשיך להשתכלל בכך.התגובות מצוינות ו .למידה מרחוקב בתיה"ס היסודיים החלו: חינוך .2

 כל המשפחתונים חדלו לפעול -משפחתונים. 

ליהנות ולפעול מפעילים שניתן ו םחווייתייאנחנו בתהליך של איסוף רעיונות ויצירת מאגר סרטונים מהתושבים לקהילה:   .3

אנו נשמח לשמוע מכם. זה הזמן שלכם לפרוץ ו -עלי כישורים מיוחדיםבכל על פיהם בתוך התא המשפחתי. אנו פונים ל

 .050-8640694עם סיון בטלפון:  מוזמנים להיות בקשר ישיר

המועצה פועלת מול משרד החקלאות בניסיון להגיע להסדר בעניין העסקת בני נוער בחקלאות, זאת על מנת  חקלאות:  .4

 לתמוך בחקלאים.

 . 24/7סיוע רגשי שיפעל תמיכה ומוקד ללהפעיל  נוחלתהכי חוזרים ומזכירים  :מועצתיתמיכה מוקד  .5

ועד למחרת בבוקר יש להתקשר  20:00החל מהשעה . 6533239-04יש לפנות למספר  (20:00שעות היום )עד השעה ב

 ועו"ס.אנשי המקצוע אשר יענו למתקשרים הינם פסיכולוגים . 6071122-04למספר: 

מאנשים או ארגונים. הימנעו מפתיחת הודעות מייל בצע פשעי סייבר י ל: קיימים ניסיונות לנצל את מצב הקורונה כדאזהרה .6

 לא מזוהות, גם כאלה בנושא הקורונה המגיעות ממקור לא מוסמך.

גביה, , תפעול מערכות החירוםועדה מקומית, תברואה וניקיון, טיפול במפגעים, הפעלת המוקד,  -כמוהמועצה שרותי  .7

 .סדרםכיפעלו  -ועודפיקוח, ו שירותים חברתיים, שירותי ביטחון

  קבלת קהל במשרדי המועצה. ניתן לקבל שירות מאגפי המועצה בטלפון ו/או במייל בלבד. אין 

 

אנו מאמינים שבימים . ופועלים בהתאםהנחיות משרדי הממשלה עוקבים כל העת אחר אנו תושבים יקרים, 

נשמח לעמוד לשירותכם  הקרובים יתבהרו הדברים, וביחד נעבור את התקופה המאתגרת הזו, טוב ככול האפשר.

כל כניסה אליו מובילה לדף ייעודי ובו ש ,ממליצים להיכנס לאתר המועצה ולסייע בהתמודדות היומיומית ככל שניתן.

  ות שיצרנו לעת הזו., לרבות פעילויות חברתיכל העדכונים הרלוונטיים

 www.hagilboa.org.ilתוכלו לקיים פעולות רבות מול אגפי המועצה: שימו לב כי באתר 

 

 עובד נור, ראש המועצה.

 

 

http://www.hagilboa.org.il/

