
קרובים גם מרחוק
          

"עלינו לקבל את העובדה 
שבמשך חודשים, או 

אפילו שנה, תהיה 
'נורמליות חדשה'. 

אנו צריכים ליצור את 
התנאים שיאפשרו 

לכולם לחיות את 
הנורמליות החדשה הזו 

בצורה טובה". 
    

                 פייר פרנצ'סקו          
       סגן ראש עיריית מילאנו

emek-maianot-region.muni.il

כאן בשבילכם!



               נובמבר 2020

תושבים יקרים,

מזה חודשים רבים שאנו נמצאים בעיצומו של משבר הקורונה. אחד המשברים 
הגדולים שידענו.

נגיף הקורונה פרץ לחיינו בחודש מרץ 2020 ושינה את כל שגרת החיים המוכרת.

פעולות רבות נעצרו, ואת מקומן תפס העיסוק בהנחיות המשתנות תדיר, בסגרים 
בקהילות,  החינוך,  במערכות  מעולם:  כמותם  ידענו  שלא  מהירים  ובשינויים 

ובכלל. בתרבות  בכלכלה, 

אנו לומדים לחיות עם הקורונה והשלכותיה, ומתאימים את עצמנו באופן גמיש 
לשינויים המתרחשים בארץ ובעולם. קיבלנו סמכויות ממשרד הבריאות לבצע 
תשאולים אפידמיולוגים של מאומתים לנגיף, ולעצור את שרשראות ההדבקה 
נפתחים באופן  בדיקות  עימם במגע. מתחמי  למי שבאו  בידוד  הודעות  ידי  על 
המתרחש  אחר  מקרוב  עוקבים  אנו  בישובים  התפקידים  בעלי  עם  ויחד  תדיר, 
בקהילות, כשבמקביל מתפתחת פעילות במגוון תחומים מתוך רצון לתת מענים 

מותאמים 
 

המקוונים  השירותים  תפסו  פרונטלי,  באופן  הניתנים  השירותים  צמצום  עם 
הימים,  וככל שנוקפים  עלינו,  והדיגיטל את מקומם בשגרה החדשה שנכפתה 
השבועות והחודשים ועם בוא החורף נראה כי יהיה עלינו להמשיך ולהקפיד על 
כך, ולכן - ארזנו עבורכם במסמך זה את כל שירותי המועצה אותם אפשר לקבל 
חשובים  אתרים  כתובות  טלפון,  מספרי  שעה,  ובכל  מקום  מכל  מקוון  באופן  

זו ובכלל. והמלצות שתוכלנה  להיות לעזר בתקופה 

לאחרונה עלה לאוויר אתר מועצה חדש, הממוקד במידע ושירות לציבור, זאת 
והטלפונים הישירים לבעלי התפקידים ברשות. לצד המוקד, המיילים 

החיים בעמק - מאפשרים לנו לעבור את התקופה הזו ביתר קלות, וליהנות מהטבע 
המשתנה, מהיציאה הבטוחה לשטחים הפתוחים והחיים בקפסולות קהילתיות.

תיכף העמק יצבע בירוק של הטבע, בואו נשמור גם על הירוק שברמזור... 

      
אנחנו כאן בשבילכם,       

יורם קרין,       
ראש המועצה       

לאוכלוסיה מגוונת.



      לשמור על שגרה 
מאת: פרופ' רן בליצר, ראש מערך החדשנות בשירותי בריאות כללית, וראש קבינט 

המומחים המייעץ לתוכנית 'מגן לישראל'. פורסם ב           10.2020

ושפוי,  חברתי  בריא,  חיים  אורח  לשימור  יומיומית,  להתנהלות  המלצות 
האפשר. ככל  והקהילה  המשפחה  בני  של  וסיכון  הדבקה  ומניעת 

1. בחרו מספר מצומצם של אנשים עמם תקיימו מפגשים ממושכים בחלל          
ביומיום.  ה-׳בועה׳ שלכם  ודבקו בהם. רק הם, מעבר לבני הבית. הם  סגור, 
בזהירות. ביומיום  מתנהל  שבעצמו  מי  את  רק  שלכם  לבועה  בחרו 
גדול  מאד  לא  סגור,  בחדר  אנשים  חמישה  עד  של  לישיבה  הוזמנתם   .2
ומאוורר? - סרבו/ותרו על המפגש, או העבירו אותו החוצה לאוויר הפתוח.
3. הוזמנתם לחתונה גדולה, למפגש המוני בחלל סגור, או לאירוע צפוף תחת 
כיפת השמיים? התנצלו ותוותרו. כך נדבקים, ומדביקים בהמשך בני משפחה 

בסיכון. 
וסבתא  סבא  המבוגרים.  המשפחה  קרובי  עם  תדיר  להיפגש  הקפידו   .4
עימם  להיפגש  האפשר  ככל  השתדלו  אבל,  לכם.  וזקוקים  מתגעגעים 
של  מרחק  על  במפגש  ושמרו  ציבורית,  בגינה  או  בחצר   - הפתוח  במרחב 
ייטב, הם קריטיים  - כך  שני מטרים ומסכות לכולם. כמה שיותר מפגשים 

לבריאותם הנפשית והגופנית. 
ודאו, באותה הזדמנות, שהמבוגרים יוצאים מדי יום להליכה רגלית באוויר  
בביתם. ספונים  שיישארו  כדאי  ולא  בקורונה,  כך  נדבקים  לא  הפתוח. 
5. הקפידו על מסכות על האף והפה - בכל מפגש בחלל סגור עם אדם שלא 
בו    במקום  גם  האחרים.  וגם   - אתם  גם  שלכם.  המצומצמת  ל-׳בועה׳  שייך 

איש ׳לא רואה׳. גם בעבודה. ודאי באתרי התקהלות. 
6. חשים ברע? סבורים שנחשפתם לחולה מאומת? יש ספק? צרו קשר עם  
גדולה,  בכמות  זמינות  בדיקות  יש  הזו  בעת  להיבדק.  ולכו  החולים  קופת 

ואין סיבה לוותר.

ynet
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פרונטלי,  באופן  קהל  קבלת  והפסקת  המרחק,  במגבלת  לעמוד  הצורך  עם 
בכל התחומים. השירות  הדיגיטליים  הקורונה את השירותים  האיץ משבר 

ועוד. החינוך  התרבות,  המסחר,  הציבורי, 
ומידע  בשירות  כולו  הממוקד  חדש  מועצה  אתר  הוקם  האחרונה  בשנה 
לציבור. באתר ניתן למצוא את מגוון השירותים המקוונים הניתנים על ידי 

הנדרש. המידע  כל  ואת  המועצה,  מחלקות 
דיגיטלים חכמים המאפשרים לקבל את  רוב הטפסים באתר הנם טפסים 

ובכל שעה. מגוון השירותים מכל מקום 
להלן רשימת השירותים המקוונים:

    זימון תור למחלקת גביה 

    אישור לטאבו לצורך העברת 
זכויות בנכס/מתן משכתנא

    בקשה להנחה כללית

    בקשה להנחה לפי מבחן 
הכנסה

    בקשה להנחת נזקק

    פטור למוסד מתנדב

    רישום להוראת קבע בבנק

    רישום להוראת קבע באשראי

    רישום לחשבונות במייל

    פטור לנכס ריק/לא ראוי לשימוש

    טופס השגה וערר

    חילופי דיירים

    אישור תושב לצורך קבלת הטבת מס

    אישור תושב לצורך קבלת הטבת 
מס לשאינם עונים על הקריטריונים 

לאישור עצמאי

    אישור תושב לצורך נשיאת נשק

    תשלום שובר ארנונה

    תשלום שובר ביוב

    תיק תושב - לברורים ותשלומים

    תשלום אגרת אישור תושב שאבד

ארנונה ואישורים 

https://emek-maianot-region.muni.il/%d7%96%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=d6a9d5328d7430dc1b284819be963eaa
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=d6a9d5328d7430dc1b284819be963eaa
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=ce8c86d6971581380b3e65d1b0499a28
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=9e363d024ea1e696ec56b911bda41842
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=9e363d024ea1e696ec56b911bda41842
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=aaea7e2d5337395e7d784cae2c4cca0e
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93-%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91V.pdf
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/f5_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%A2-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%A7.pdf
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/f5_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%A2-%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99.pdf
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=2f863029345703d88c579cd602e27d26
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=fff4d85c49d50cdfcbc6c4d696eb0638
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=c03456516f9b9351de36e4f36d3f2b5e
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=f3811448e133ea807f5dcfd292745524#5
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/ishurtoshav?rshut=35
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=148fe9798c7d40e5c2d03c9f94e0b264
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=148fe9798c7d40e5c2d03c9f94e0b264
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=148fe9798c7d40e5c2d03c9f94e0b264
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=aaaa051ce9ffbc00799dc8e33468ab7f
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/voucher_payments?rshut=35
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/voucher_payments?rshut=37
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/login?rshut=35
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=491


              שירותים בקליק

emek-maianot-region.muni.il    

   אישור לטאבו לצורך העברת 
זכויות בנכס/מתן משכתנא

   אישור לכריתת עצים

   הארכת תוקף אישור לטאבו 

   איתור היתר משנת 2018  
ומעלה 

   בקשה לקבלת שובר תשלום 
20% אגרת בניה 

   בקשת מידע לצורכי שמאות 
ורישום נכס

   דיווח על ביצוע עבודה הפטורה 
מהיתר - )כולל פרגולה(

   טפסים ותצהירים לתעודת גמר 
בניה )טופס 4(

   הזמנת תכניות מהארכיון

   תשלום שובר אגרת בניה

   תשלום שובר היטל השבחה 

   תשלום אגרת מידע תכנוני

הנדסה

   הרשמה לספריה דיגיטלית

   בקשה להנחת אחים לחוגים

   בקשה לביטול חוגים

   הרשמה לקורסים/פורומים

   הרשמה לפעילות שלוחות 
מתנ"ס 

תרבות הפנאי
   הרשמה לקייטנות

   הרשמה לחוגים

   כרטיסים למופעים ואירועים

   רכישת מנוי או שובר מתנה

https://ctconnect.co.il/forms/form?f=d6a9d5328d7430dc1b284819be963eaa
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=d6a9d5328d7430dc1b284819be963eaa
https://www.kkl.org.il/about-us/forms/
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=3e0e7c1d60792a72134a450de53d161f
https://emy.bartech-net.co.il/SearchCityPlan
https://emy.bartech-net.co.il/SearchCityPlan
https://emy.bartech-net.co.il/SearchCityPlan
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=dddb081fa70ef710174c243ac9ef89a4
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=dddb081fa70ef710174c243ac9ef89a4
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=dddb081fa70ef710174c243ac9ef89a4
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=a4fe92bbd151d155fb69b696a7288fc8
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=a4fe92bbd151d155fb69b696a7288fc8
https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit
https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-4-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A3.pdf
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-4-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A3.pdf
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-4-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A3.pdf
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=2834174105a27896e114d9ffc09a3a6a
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/voucher_payments?rshut=35
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/voucher_payments?rshut=35
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=248
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBKd72skajow-Zl1-S2_cKFtp7a3ZmUi9uYXDDrnqWLvuwrQ/viewform
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=001e73842e780347b7a4d66e9c0b62b8
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=bd75e679dcbeefb6b14ce976908f30ae
https://emek-maianot-region.muni.il/class_category/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d/
https://emek-maianot-region.muni.il/class_category/%d7%97%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%94/
https://emek-maianot-region.muni.il/class_category/%d7%97%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%94/
https://emek-maianot-region.muni.il/class_category/%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%94/
https://emek-maianot-region.muni.il/class_category/%d7%97%d7%95%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%a9%d7%a8%d7%94/
https://emek-maianot-region.muni.il/%d7%9c%d7%95%d7%97-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/
https://maianot.smarticket.co.il/%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D


   רישום לגנים

   רישום לכיתות א'

   בקשת הנחה בשכר לימוד

   רישום לתושבים חדשים/ 
שכתובתם בתעודת הזהות אינה 

ביישוב בו הם מתגוררים

   העברת ילד בין מוסדות חינוך 
באמצע חטיבת גיל 

   רישום תלמיד שאינו באזור 
המיפוי

   תשלום שכר לימוד בתי ספר 
יסודיים ובי"ס גלעד

   בקשה לביטול רישום

חינוך

   הרשמה לאינדקס עסקים

   הגשת מועמדות למכרז

   הרשמה למאגר יועצים

   הרשמה כספק מועצה

   תשלום קנסות

   תשלום מכרז

   תשלום רישוי עסק / אירוע

עסקים ותעסוקה
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https://emek-maianot-region.muni.il/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%94/
https://emek-maianot-region.muni.il/%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a5-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%94/
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=b5a4bc569c8a12318fb9be081fc19264
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=d97e44cf0d044ae682a572b0bb633da6
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=d97e44cf0d044ae682a572b0bb633da6
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=d97e44cf0d044ae682a572b0bb633da6
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%9C.pdf
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%9C.pdf
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=6e13761708e346c2441cc3575fce5ff3
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=6e13761708e346c2441cc3575fce5ff3
https://www.citypay.co.il/ParentsPayments/School/Default.aspx?customer=38&siteid=1
https://www.citypay.co.il/ParentsPayments/School/Default.aspx?customer=38&siteid=1
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/03/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C-%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D.pdf
https://mmk.org.il/he/node/add/business-index
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/11/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96-%D7%9B%D7%90-%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf
https://emek-maianot-region.muni.il/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%92%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%99%d7%9d/
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=4fa5a8cefefa7e615901a6d273623f8a
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/voucher_payments?rshut=35
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=1234
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=140


   זימון תור לוטרינר

   העברת בעלות כלב

   בקשה לרישיון כלב

   הסכם לחיבור מים אפיקי מים

   הו"ק לתשלום מים אפיקי מים 

   תשלום חשבון מים מועצה

   עדכון נפשות לחשבון מים - 
לקוחות מועצה )מנחמיה( 

   עדכון נפשות לחשבון מים - 
לקוחות אפיקי מים 

   תשלום לקניית פח קטן

   תשלום לקניית פח גדול

   תשלום קנסות

   תשלום רישוי וחיסון בעל חיים

סביבה, תברואה וטרינריה

   זימון תור למבקר המועצה

   בקשת מידע מהארכיון

   הגשת תלונה לממונה על 
תלונות הציבור

   בקשת חופש המידע

   תשלום אגרת בקשת חופש 
המידע

מידע ושקיפות
   תשלום קורס מלגזה

   תשלום קורס ריענון מלגזה

   תשלום קורס טרקטורים

בי"ס לטרקטורים 

עוד

    תשלום שובר שירותים חברתיים

    רישום נישואים

               שירותים בקליק

emek-maianot-region.muni.il     

emek-maianot-region.muni.il     

https://emek-maianot-region.muni.il/%d7%96%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://ctconnect.co.il/?a=122
https://ctconnect.co.il/?a=122
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9D.pdf
https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/02/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%A2-%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9D.pdf
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/voucher_payments?rshut=35
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=6c41882151a0d4e59fcf69a523aeb7bb
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=6c41882151a0d4e59fcf69a523aeb7bb
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=7ee045f862e7c7e58b702e068b2cf24d
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=7ee045f862e7c7e58b702e068b2cf24d
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=320
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=321
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/voucher_payments?rshut=35
https://vetclick.co.il/AllUsersAccess/HomePay/IdentifyPayer.aspx
https://emek-maianot-region.muni.il/%d7%96%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d/
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=8e90f72b6e1fbf0152ce99621d106300
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=77ce0cd74911177b6b4ef7a4d762889d
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=77ce0cd74911177b6b4ef7a4d762889d
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=a38c550f99cf11e46544d9f706eaa3e5
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=279
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=279
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=489
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=490
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/random_payments?rshut=35&sugts=119
https://eprsys.co.il/EPRPayments/tiktoshav/voucher_payments?rshut=35
https://shirathayam.m-datit.org.il/rishum/184


      מוקדי מידע 

מוקד המועצה 04-6588107
המוקד מהווה כתובת למענים זמינים, מהירים ואמינים בכל שעות היממה, 
)24/7(. הפניות מנותבות אל בעלי התפקידים הרלוונטיים ומתבצע מעקב 
אחר הטיפול בהן. ניתן להסתייע במוקד להכוונה ועזרה בצריכת השירותים 

המקוונים.

סיוע נפשי

קופות החולים
בקווי הסיוע של קופות החולים כל מבוטח זכאי לקבל 3 שיחות טלפון בנות 
45 דקות כל אחת עם פסיכולוג ללא הפניה וללא תשלום. השירות בעברית, 

ערבית, רוסית ואמהרית.

מכבי 3028*  | מאוחדת 3833* | כללית 2708* | לאומית 02-6335209
 

ער"ן 
www.eran.org.il  |  1201  | עזרה נפשית ראשונה

 

המחלקה לשירותים חברתיים עמק המעיינות
04-6848256

ימים א – ה | 8:30-15:30

קו חם לאוכלוסיה המבוגרת ובני משפחותיהם 
058-6140561

ימים א – ה | 8:30-15:30

http://www.eran.org.il


       מוקדי מידע 

 
  מוקדים לנפגעי אלימות

   קו חירום ארצי למניעת אלימות במשפחה וילדים בסיכון - 118
   מרכזי הסיוע לתקיפה מינית - שירותי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה    

   מינית, ללא תשלום, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה.
   נשים - 1202
   גברים - 1203

   מרכז הסיוע לנשים דתיות, קו חם לנשים במצוקה 24 שעות ביממה
02-6730002   

   מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה 02-6524801
   קו חירום לגברים אלימים 02-6551159

   עמותת 'לא לאלימות' - לחימה באלימות נגד נשים 1-800-353-300

  

    מוקד 8840* לאזרחים ותיקים
כלל הזכויות, ההטבות והשירותים המגיעים לאזרחים ותיקים. המוקד 

מסייע גם באופן ספציפי לניצולי השואה.

    מידע נוסף מתעדכן
www.oref.org.il פורטל החירום הלאומי

www.govextra.gov.il משרד הבריאות

http://www.oref.org.il
http://www.govextra.gov.il


       עסקים ותעסוקה

בעמק  ועסקים  תעסוקה  מקדם  כנרת  מעיינות  מעברים  תעסוקה  מרכז 
ועוסק בהנגשה וחשיפה של אפשרויות תעסוקה באזור, פיתוח פרוייקטים 

המועצה. במרחב  הגורמים  כל  בין  פעולה  שיתופי  ויצירת  תעסוקתיים, 
תחומי הפעילות העיקריים:

מחפשי עבודה 
וסדנאות,  קורסים  תעסוקתי,  וייעוץ  הכוונה  עבודה,  בחיפוש  והדרכה  סיוע 

החיפוש.  תוצאות  אחר  מעקב  תוך  עבודה  מחפשי  וליווי  משרות  פרסום 
מעסיקים

שימור  הכשרה,  עובדים,  גיוס  בנושאי  במרחב  למעסיקים  מענים  קידום 
אנוש.  ומשאבי 

קהילה
הקהילה  של  חברתי   - הכלכלי  החוסן  וקידום  תפיסה  בפיתוח  שותפות 

במרחב.  ביישובים 
יזמות ועסקים קטנים

פיתוח היזמות המקומית ויצירת מרחב צמיחה ליזמים, עצמאים ובעלי עסקים 
קהילות  יצירת  לעסקים,  וליווי  ייעול  חסמים,  והסרת  מידע  הנגשת  קטנים. 
יזמים ועידוד שיתופי פעולה בין העסקים באזור. הגדלת החשיפה של עסקים 

מקומיים ועידוד רכש מקומי.

mmk.org.il | 050-3465333 | f מעברים מעיינות כנרת

      

https://mmk.org.il/he
https://www.facebook.com/maavarimmaayanotkinneret/


תומכים 
בעסקים 
מקומיים



חיים לצד הקורונה 
עם מסכות 

שמירת מרחק 
ואחריות אישית וקהילתית

שמרו על עצמכם, עלינו ועל הקהילה כולה!

emek-maianot-region.muni.il


