
,תושבים יקרים

,  בעקבות המצב המיוחד בו אנו נמצאים בשל ההתמודדות עם נגיף הקורונה

.להזמין אתכם לפנות אלינו באופן ישיר בעת הצורךברצוננו 

נשמח לתת לכם מענה ולתמוך בכם בהתמודדות היומיומית ובסוגיות המעסיקות אתכם  

'וכיובכלכלי /הורי/זוגי/משפחתי/אישי–ומעוררות קושי או מצוקה ברבדים השונים 

.  במצבי לחץ ילדים ומבוגרים מגיבים בצורות שונות

:  לשים לב לסימנים המבטאים מצוקה כגוןחשוב 

,  התנהגות מוחצנת או מתכנסת באופן שונה מהרגיל, קשיי אכילה, שינהקשיי 

.  רגרסיבית כגון הרטבת לילה או היצמדות למבוגר ועודהתנהגות 

.אלה דורשים התייחסות וייעוץ מקצועיסימנים 

16:00–08:00ניתן לפנות אלינו לטלפונים הניידים בין השעות 

0503038126-החברתיים מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים , ס לחוק הנוער"עו, יעל סבג

0507966658-הפסיכולוגימנהלת השירות , פסיכולוגית חינוכית מומחית, ענבר שלו



,הורים יקרים

.ימים טרופים ולא קלים עוברים על כולנו

.ולפיכך נאלצנו להקפיא את פעילות החוגים, אנו פועלים לפי הנחיות משרד הבריאות

.אנו מתחייבים לבצע החזר כספי בגין כל תקופת המשבר, איננו יודעים כמה זמן תארך תקופה זו

.אנו נערכים להוצאת זיכויים אשר יתבצעו בתום המשבר

.  מי ייתן ונחזור במהרה לשגרה. אנו מבקשים לגלות סבלנות

,בברכה

פנין-אנה הלאלי

המועצהגזברית 



054-7412077אברשימימורן , מנהלת יישובית בתחום ביטחון קהילתי



,תושבים יקרים

הקורונהבנושאמתעדכןהמועצהאתר

.ועומד לרשותכם

עדכונים בנושא הקורונה 

בלחיצה כאןבאתר המועצה או 

https://www.dead-sea.org.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/


,שלום רב

וברשתות החברתיות אתר מתחזה לאתר הביטוח הלאומי  בוואטסאפבשעות אלה מופץ 

.שמנסה לדלות מידע מהציבור

.  האתר המתחזה מבקש מהגולש לענות על סקר קצר כדי לבדוק אם הוא זכאי למענק כספי

מדובר במקרה הונאה זהה למקרים שאליהם נחשפנו בימים האחרונים בהם מוצגת הטבה  

.שאינה קיימת כדי לאסוף מידע

ישראלית שמפעילה את  בישות ל וכעת נבדק אם מדובר "האתר נמצא על שרתים בחו
.האתר או ישות זרה

.בוואטסאפאנו מבקשים מהציבור להימנע מהכנסת פרטים אישיים בקישורים שהתקבלו 

.הביטוח הלאומי העביר את כל המידע למערך הסייבר הלאומי להמשך טיפול

,בברכה

חיים פיטוסי

דובר הביטוח הלאומי



, לאור משבר נגיף הקורונה

, תהקיבוצישל התנועה בחברה באגף צעירים ומעורבות הוקם 

ל למתנדבים במטרה לקחת חלק פעיל ולסייע במגוון דרכים "חמ

. בהתמודדות עם האתגרים שנוצרו בעקבות המציאות החדשה

.אנא הפיצו בכל הכוח כדי שיגיע לאלו הזקוקים ואלו הרוצים לתרום

חבליןחיים 

https://docs.google.com/forms/d/1vwyyAbwgXQ3CZOva4jcFh

OU2qQw891MjFgCfQlA-cF4/viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1vwyyAbwgXQ3CZOva4jcFhOU2qQw891MjFgCfQlA-cF4/viewform?edit_requested=true

