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מחירום לשגרה
המשק שב בהדרגה לשגרה חדשה אחרי חודשיים מטלטלים.
כמעט ביום אחד העולם עצר מלכת ,עם פרוץ מגפת הקורונה .מושגים חדשים נטמעו ,נכנסנו לסגר ועולמות החינוך ,העסקים ,התרבות
והפנאי נסגרו .מעולם בטוח ושגרה מבורכת עברנו למצב של מתח ,חשש ואי וודאות מהצפוי לבוא.
נאלצנו לשמור מרחק מאנשים קרובים לנו  -משפחה וחברים ולהסתגר בבית .את החגים ואת המועדים ציינו בקרב המשפחה הגרעינית.
עוד ייקח זמן לאמוד את השפעתה של המגיפה עלינו ועל העולם כולו .המשבר הכלכלי עוד עומד לפתחנו .והבריאות? עוד ימים יגידו .אולם
היום ,חודשיים לאחר פרוץ המגפה ועם החזרה ההדרגתית לשגרה ,אנו יודעים בוודאות שהקהילות והישובים שלנו התחזקו עוד יותר ,יש
כאן ערבות הדדית נפלאה ואנשים יצירתיים שיצרו פעילויות קהילתיות נפלאות ,וחוסן בישובים .זו ההזדמנות לומר תודה לכל צוותי
המועצה שעשו לילות כימים ופעלו ללא לאות על מנת לתת מענה ולטפל בכל פנייה ,למנהלי הקהילות והישובים ,לצוותי הצח"י ,לכוחות
הביטחון הקהילתי ,למתנדבים הרבים ולתושבים שלנו כולם.
תקופה זו היא הזדמנות טובה עבורנו לבחון מה היו החוזקות שלנו ,במה אנחנו צריכים עוד להשתפר או ללמוד כדי לנוע הלאה ולהתקדם.
ועדיין  -אנחנו לא מסכמים את האירוע .עלינו להיות זהירים ,להקשיב להנחיות ולפעול על פיהן.

חינוך
השגרה איננה שגרה מלאה כל עוד לא שבו כל הילדים אל מערכת החינוך.
בשעות אלה מסתמן כי בשבוע הבא תשוב מערכת החינוך לפעול כסדרה ,תחת
הנחיות משרד הבריאות ,למען שמירת בריאותם של הילדים והציבור כולו .המתווה
טרם הוסכם ונחתם ואנו ממשיכים להיות בקשר רצוף והדוק עם מרכז השלטון
המקומי ,מרכז המועצות האזוריות ומשרד החינוך ופועלים בשיתוף עימם לאורך כל
הדרך ,וניידע במהלך סוף השבוע באשר לחידוש הלימודים.
בתחילת השבוע חזרו ילדי מעונות היום והגנים אל מערכת החינוך על פי המתווה
שבו הם לומדים בשני קבוצות ,שלושה ימים בשבוע כל קבוצה .צוותי החינוך נערכו
היטב בשבוע שקדם לכך ,והיום הראשון היה חגיגי ומרגש ממש כמו בתחילת
השנה ,הילדים חזרו בשמחה לשגרה וגם ההורים שבים בהדרגה אל סדר היום
שלהם.

מעברים מעיינות כנרת
בעקבות המשבר הבריאותי נכנסנו למשבר כלכלי עמוק .מקומות תעסוקה נסגרו ,אחרים עדיין לא יודעים פניהם לאן והמשמעות היא
שלעולם התעסוקה עוד ייקח זמן להתאושש ,לעמוד על הרגליים ולחזור לשגרה טובה .מעט לפני פרוץ המשבר הוקם מעברים מעיינות
כנרת ,מרכז התעסוקה והיזמות האזורי החדש ,אשר יוכל לעזור ביתר שאת ודווקא בימים אלה למחפשי עבודה ,למפעלים ולמקומות עבודה
המחפשים עובדים ,ולעסקים הקטנים .אנו תקווה שגם משבר זה יחלוף במהרה ,ורבים ישובו למקומות העבודה שאותם עזבו לפני
חודשיים או שימצאו את דרכם החדשה והטובה.

תיירות
אתרי התיירות בעמק החלו גם הם לחזור לשגרה זהירה והדרגתית תחת הנחיות התו הסגול לשמירה על בריאות ציבור המבקרים ,לאחר
חודשיים בהם היו סגורים .מספר המבקרים מוגבל והאתרים שנפתחו כולם תחת הקפדה ושמירה על ההנחיות הנדרשות .השבוע נפתחו
הגן גורו ,פארק המעיינות ,חצר גשר הישנה וכוכב הירדן ,ובהמשך צפויים להיפתח גם המוזיאונים.

פעילות המתנ"ס
השבוע עם החזרה האיטית לשגרה הוחזרו שירותי ההשאלה בספריה ,שיעורי
הנגינה הפרטניים במרכז למוסיקה וחלק מפעילות הקבוצות התחרותיות בספורט.
במקביל נמשכת שגרה מרחוק הכוללת הרצאות של אנשי העמק מידי ערב המועלות
בפייסבוק ,ושיעורי ואימוני זום בתחום המחול והספורט .במתנ"ס פועלים על פי
הנחיות התו הסגול ונערכים בהתאם להחזרתן פעילויות ויצירת פעילות נוספת
ומותאמת לחודש הקרוב.

תרבות בישובים
תקופת הקורונה הביאה עימה יצירתיות ועשייה קהילתית יוצאת דופן בהיקפיה
ובשותפים לה .אנשי התרבות בישובים יצרו והמציאו פעילויות אינסופיות שלא
השאירו אף אחד לבד .פעילויות דיגיטליות ,טקסים מקוונים ,חיבור בין משפחות
צעירות לוותיקים ,מתנות ,ברכות ,קבלות שבת ,משחקים ,מחנות וירטואליים,
קבוצות ווצסאפ ייחודיות ,קלאבקרים מזמרים ,משאיות שרות ועוד ועוד .לא היה
גבול ליוזמות וליצירתיות.
אתמול התקיים מפגש זום לפורום רכזות התרבות בישובים לסיכום ביניים של
תקופת משבר הקורונה ,בה הוצגה סקירה של ההתמודדות המועצתית עם המשבר
אשר הדגישה את החשיבות הרבה של התרבות ככלי לבינוי קהילתי ,לחוסן
בתקופת חירום ולאיתנות קהילתית בתקופת שגרה.
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