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  מידע דף - הקורונה תקופת

 16.3.20-ל נכון

 בדפים אלו ריכזנו עבורכם מידע שימושי בנוגע להתמודדות עם הקורונה

 מה הם הזכויות שלכם ואיזה גופים יכולים לסייע.

 שימושימידע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ית מעלה אדומיםיעיר

 ים  ופסיכולוגים.ימאויש על ידי עובדים סוציאל –קו חם 

 תן לפנות לקבלת יעוץ ראשוני והכוונה.. ני20:00-ל 8:00בין השעות 

 025421332פסיכולוגי )שפ"י(  שירות    ,025418824 –רווחה 

 

 א תתקיים קבלת קהל באגפי החינוך, ההנדסה, הרווחה והגבייה, כולל שי"ל והספרייה העירונית.ל 

  .כל השירותים יינתנו באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט העירוני וכן ע"י מענה טלפוני שיתוגבר בהתאם 

ועדות השמה יתקיימו כרגיל, אולם יש להקפיד על הגעה בזמן עמ"נ לא לייצר תורים ארוכים בהמתנה 

 לוועדות.

  ועדות השמה יתקיימו כרגיל, אולם יש להקפיד על הגעה בזמן עמ"נ לא לייצר תורים ארוכים בהמתנה

 לוועדות.

  עד הבית או באמצעות "הספרייה השאלת ספרים בספרייה תתאפשר בהזמנה טלפונית שתסופק עם שליח

 הדיגיטלית".

  תיבת פניות להעברת בקשות להיתרים, תכניות וכדומה. תוצבמבכניסה לבית העירייה 

 

 

 

 רשמו לנו  – רישום של מבודדים

שם, גיל, טלפון, כתובת, מס נפשות 

בבית, מס מבודדים. האם צריכים 

סיוע ובמה?)קניות, שליחות, 

 תרופות, דואר, הפעלת ילדים(
רישום מבודדים 

https://forms.gle/NGedSMZk1v

UzAGgU7 

 רשמו פרטים  עוניינים להתנדב?מ

שם , טלפון, גיל, האם יש לכם  –

 רכב, במה תוכלו לעזור.
רישום מתנדבים 

https://forms.gle/auxArneNQCw

VpN1r6 

    

 

   שופרסל, פארם סופר :ןבקניו הפתוחים עסקים  ,

, שיניים מרפאות , בנקים, חולים קופות, מאפיות

 רק) הפנים משרד, קו רב, דואר, לאומי ביטוח

 (האתר דרך מראש תור בתיאום

   רפואי לציוד וזקוק בבידוד שנמצא למי – שרה יד 
. הבית עד רפואי ציוד יספקו שרה יד מתנדבי – חיוני

 02-6444639: טל

 "בייבי סיטר להורים מחיר סמלי  -"לתת כי אוהבים
 שח לשעה. קשור לקבוצה של מעלה אדומים..... 10

https://chat.whatsapp.com/IzqKc3KwHBG4B04
bg6h7JY 

 מענה 09-9727940 טל  – אדלר מכון  של החם קו 
 9:00 השעות בין,  חינוכיות ודילמות לשאלות

 21:00ל
 

 

https://forms.gle/NGedSMZk1vUzAGgU7
https://forms.gle/NGedSMZk1vUzAGgU7
https://forms.gle/auxArneNQCwVpN1r6
https://forms.gle/auxArneNQCwVpN1r6
https://chat.whatsapp.com/IzqKc3KwHBG4B04bg6h7JY
https://chat.whatsapp.com/IzqKc3KwHBG4B04bg6h7JY
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 זכויות

 

 

 

 

 

 

  

 כלכלת הבית
 
 

 

 

 

 ולקינוח

 

 

 

 

 
 ,זה במשבר בהתנהלות לכולנו בהצלחה

 אנחנו כאן בשבילכם
 צוות עוצמה

הכנס פה      הקשורות לקורונה לזכויותבאתר כל זכות יש מידע מסודר ומאורגן על כל מה שקשור       

 פה. פרטים והסבר מדוייקמאפשר דמי אבטלה לעובדים בחופשה ללא תשלום.  ביטוח לאומי .1
 פהמקוונת ללא צורך להגיע לסניף  תביעה הגשת 

 פה - ףפנייה אישית לסני   שליחת מסמכים מקוונת

 פהשירות אישי להנפקת אישורים ומסמכים   

 פהסיוע לעסקים  שנפגעים מהמשבר  

בנק , מזרחי טפחות, דיסקונט, בנק איגוד,  בנק מרכנתיל. אפשרית בבנק לאומי  משכנתאהקפאת  .2

 הפועלים.
 .חשוב לדעת שאמנם לא תהייה ריבית על התקופה אך יש לקחת בחשבון הגדלת ההחזר בחודשים שיבואו

 הודיעה על הפסקה של ניתוקי חייבים והספקה של מונה תשלום מראש. חברת החשמל .3

 /# https://web.whatsapp.com -ראו פרטים

 26/3/2020הדווח והתשלום נדחה ל מועד  – מע"מתשלומי  .4
התפרצות  התשלומים של חייבים לאור הליכי חדלות פירעון בנוגע לחובת נוהל הכונס הרשמי והממונה על -חייבים   .5

 corona-procedure-https://www.gov.il/he/departments/policies/new-2  זמנינוהל  – נגיף הקורונה

 

 

 

 בבית למשפחהמגוון פעילויות 

 כנס פהיה      מכון דוידסון מציע שפע פעילויות ללמידה ואתגר חוויתי

 כנס פהיה  ספריית כותר מציעים ספרים דיגיטליים בחינם

 /https://web.whatsapp.com - סרטון עם רעיונות מקסימים להפעלה בבית

 פה כנסיה    בביתועוד מגוון פעילויות 

 פה - הצגות לצפייה חינםמגוון 

 

 בתקופה של אי ודאות. אין דרך לדעת כמה זמן ימשך מצב זה ומהאנו נמצאים כעת 

 יהיו השלכותיו לטווח הרחוק. ככלל במצבי משבר מומלץ "להדק חגורות" לתעדף

 את ההוצאות ולהימנע מרכישות חדשות.

  המזון והחשמל יעלו יתכן וכעת  . ובהוצאות?לב אם יש שינוי בהכנסות, להיערך בהתאםנשים

 וביגוד ופנאי ירדו.

  אך לא נשכח בהקפאות תשלומים המוצעות ע"י הגופים השונים. ניעזר –במידה ויש צורך – 

 .הכל נשלם במועד אחרשאת 
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