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לכבוד
תושבי בקעת הירדן!
עם פרוס חג הפסח ברצוני לברך בבריאות וחזרה לשגרה שאנו כה מתגעגעים אליה.
מגפת הקורונה משפיעה על כל אחד ואחת מאתנו ,מי בבריאות ומי בצד הכלכלי.
קשה להתנהל לאורך זמן בשגרת חרום במרחב היישובי כאשר כל יום מספר החולים ברחבי הארץ
גדל וזרם ההנחיות גובר.
ביישובי בקעת הירדן השבר הכלכלי גדול במשקים החקלאיים ,יזמים ועסקים קטנים ,ומשפחות
שיצאו לחל"ת .במסגרת הסל הכלכלי שהמדינה מאשרת יש כוונה לטפל באוכלוסיות שנפגעו עפ"י
פרמטרים שתקבע הממשלה.
כמועצה אנחנו מטפלים באוכלוסיות נוספות:




נדרשים לבידוד ואין באפשרותם להיות בבית
אוכלוסיות בבידוד (מפאת גיל /מצב בריאותי) הזקוקות לאספקת מזון ותרופות
היערכות לקראת חג הפסח

במועצה מנהלים את משבר הקורונה כל שדרת המנהלים במועצה בהובלת ראש המועצה
בהתייחס להוראות החדשות מדי יום .ישיבת הערכת מצב של מנהלי המועצה נערכת מדי יומיים
בהשתתפות נציג פיקוד העורף ,ק .הגמ"ר חטיבת הבקעה והשוטר הקהילתי .החל מ18.3.2020 -
עפ"י הנחית משרד הפנים אנו עובדים במצבת כ"א של  30%מהעובדים והחל מיום רביעי 1.4.2020
צומצם הצוות העובד במשרדי המועצה ל 20% -והיתר עובדים מהבית.
נערך מעקב על מספר חולים ומבודדים בבקעת הירדן בשמירה על צנעת הפרט .ויש לציין את
מיעוט המבודדים הקיימים בבקעה.
ראשי הצח"י ורכזי הקהילה בישובים פועלים בהנחיית מח' שירותים חברתיים ונותנים מענה
ראשוני לכל בעיה שמעלים התושבים .נערך מיפוי לצרכי אוכלוסיה וותיקה וניתן סיוע בארוחות
חמות ,רכישת מזון ותרופות .הקו החם מאויש ע"י עובדים סוציאליים ונותן תמיכה ומענה רגשי
לתושבים בין השעות 08:00-19:00
בחקלאות ובעסקים קטנים בעזרת המט"י ומנהל הוועדה החקלאית מארגנים נושא של עובדים
חלופיים לחקלאות ,יצירת פלטפורמת משלוחים של חקלאיים ברחבי הארץ  ,סיוע של הלוואות
וקרנות שונות ועוד .בעקבות המחסור בידיים עובדות המועצה יחד עם כפר הסטודנטים קדמה
מארגנים קבוצות עובדים בחקלאות עם דיור מתאים ועפ"י ההנחיות במדרשת שדמות מחולה
ובכפר הסטודנטים מעלה אפרים ובמקומות נוספים שאורגנו ע"י החקלאים.

המתנ"ס פועל באופן מקוון ,בכל יום מועלים תכנים קבועים של שיעורים והפעלות בפייסבוק
המרכז הקהילתי ובאתר  3פעמים ביום :שעה  09:00פותחים את היום 14:00 ,כל המשפחה ו-
 19:00מהבקעה באהבה .פעילויות מקוונות לבני הנוער נבנות ביחידת הנוער ומועברות ע"י רכזי
הנוער ,תנועות הנוער וצוות יחידת הנוער.
מידע לציבור מופץ באמצעים שונים כמו פייסבוק מועצה ,אפליקציית המוקד ,חברי המליאה,
מזכירי היישובים ,רכזי הקהילה ,וקבוצות ווטסאפ יישוביות.
היערכות לקראת חג הפסח:
המועצה פועלת למען משפחות שנפגעו ממשבר הקורונה ואוכלוסיות בסיכון.







חלוקת  50סלי מזון למשפחות.
תווי קניה של משרד הרווחה למשפחות מוכרות
חלוקה לתושבים של הגדות לפסח וחוברות פעילות לילדים.
סיוע של "הקרן לפיתוח בקעת הירדן" עפ"י קריטריונים שנקבעו.
סיוע לעצמאים בהגשת בקשות לקרנות השונות ומסלול הלוואות בערבות מדינה.
במהלך החג וחול המועד פסח המועצה תמשיך במתן שירותים במענה הטלפוני במוקד.

לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות:
המועצה והמתנ"ס נערכים לקראת טקסים בצל הקורונה – טקסים וירטואליים.
הטכסים יערכו בשיתוף רכזי הקהילה בכל יישוב  ,בהתאמה ליישוב.
תודות
אנו מודים ומחבקים את כל העושים במלאכה :עובדי המועצה ,מרכזי משק ,רכזי הקהילה,
וועדות צח"י ביישובים ,עובדי המתנ"ס ,עובדי החברה הכלכלית ,מתנדבים וכוחות הביטחון.
"נעבור את זה ביחד"

בברכת חג שמח והרבה בריאות
אורית ארציאלי
מזכיר /גזבר

