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קורונה 2020
מדי יום מתקבלות עוד ועוד הנחיות להקלות משמעותיות בהנחיות משרד הבריאות.
מספר האנשים המותר בהתקהלויות במרחבים הפתוחים וגם במבנים סגורים עלה ל ,50 -התחבורה הציבורית צפויה לחזור לשגרה בשבוע
הראשון של יוני ועולם התרבות מתחיל להתעורר ויתאפשרו מופעים ומפגשים גדולים יותר החל מאמצע החודש.
עברו עלינו שלושה חודשים בלתי צפויים ומאתגרים .משגרה מבורכת של עשייה ,השתתק הכל ברגע אחד ונכנסנו למצב חירום.
לאורך השנים האחרונות תרגלנו חירום מספר פעמים בשנה :ירי טילים ,רעידת אדמה ,אירועי חומרים מסוכנים ,והתנסינו לא אחת
בשריפות גדולות .בתחילת השנה אף תרגלנו אירוע גדול בסימולטור של פיקוד העורף ברמלה.
דבר לא הכין אותנו (ואת העולם כולו) לפנדמיה ולמשמעויות שלה.
לאורך כל התקופה הזו התרחשו דברים נפלאים ברחבי המועצה .תושבים יזמו פעילויות חדשות  -מקוונות ,מודפסות ,משודרות .ישוביות
ואזוריות.
בישובים  -התקיימה פעילות קהילתית ותרבותית יצירתית ,מפתיעה וחדשנית .הערבות ההדדית ,החוסן היישובי ,וההתנדבות באו לידי
ביטוי עם הדאגה והמענה לכלל האוכלוסייה על כל גווניה .צוותי הצח"י שעסקו בלמידה ואימון בשנים האחרונות חברו להנהלות הקהילות
והישובים והיו שותפים משמעותיים בניהול האירוע בישובים לכל אורך הדרך.
מפעלים בעמק  -לקחו חלק במאמץ לייצור מסכות ופריטי מיגון עבור הצוותים הרפואיים וכל מי שנזקק לכך.
צוות החירום של המועצה עסק בשמירה על שגרת החירום ובייזום פעילויות רבות ומגוונות מותאמות קורונה ומאוחר יותר בארגון היציאה
ההדרגתית לשגרה תוך ,שמירה על ההנחיות שהתקבלו ,ועדיין מתקבלות ממשרדי הממשלה.
יש תחושה באוויר שהאירוע הסתיים ,אולם לא כך הדבר .עלינו להמשיך ולהקפיד על ההנחיות ,להיערך ולהתכונן לגל נוסף אם וכאשר זה
יגיע.
אירועי חג השבועות יהיו הראשונים בהם יתכנסו בישובים כקהילות .גם לכך הוציא משרד הבריאות הנחיות מסודרות .אנא הקפידו עליהן
ושמרו על עצמכם ועל הקהילה כולה.
ארזנו מעט מתוך כל מה שנעשה בסרטון .מוזמנים לצפות

חינוך
לאורך כל אירוע הקורונה התקיימה למידה מרחוק .המורים והמחנכים קיימו שיעורים
מקוונים ,שמרו על קשר עם הילדים וההורים והתקיימה מערכת למידה מסודרת
ומאורגנת .בשבוע שעבר חזרו כל הילדים והתלמידים אל מערכת החינוך :מעונות היום,
גנים ובתי הספר .החזרה לוותה במתווה שלא היה פשוט להפעלה ,כשבמקביל בכל
רחבי הארץ ואצלנו במיוחד היה גל חום קיצוני שהגיע ל 48 -מעלות .השילוב של החום,
חובת עטיית המסכות ,השהייה בכיתות עם חלונות פתוחים והחזרה לשגרה לאחר
שבועות ארוכים של למידה מרחוק היוו אתגר גדול מאוד עבור כולם .לכולם חולקו
קרטיבים כדי לצנן את האווירה והחום ,ולשמחנו ,לאחר שהוסרה הנחיית חובת המסכות
בכיתות חזרו כולם לשגרה מלאה.
המרחבים החינוכיים  -עידן טכנולוגי ,חווה בעדן ונש"ר  -היו פעילים בתקופת הקורונה
ושמרו על קשר עם התלמידים והקהילות באמצעות ערכות ייחודיות ושיעורי זום .והחל
מתחילת השבוע חזרו גם המרחבים החינוכיים לפעילות מדורגת תחת הנחיות משרד החינוך והתו הסגול.

אמש סוכם על כך ששנת הלימודים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים תוארך עד ה 13.7 -ומיד עם סיומה יופעל בית הספר של החופש
הגדול עד ל 6 -באוגוסט .המתווה נבנה במטרה לסייע להורים העובדים ,ולהחזיר את המשק לפעילות מלאה.
בינתיים שלחנו מכתב אל משרד הבריאות ובו בקשתנו להקל על תלמידי העמק והאזורים החמים בארץ בנושא המסכות ולאפשר להם
לשהות בכיתות ללא המסכות.
שולחים מסכות אל מעבר לים
בתחילת השבוע נשלחו כאלף מסכות פנים מחוות העיר והעמק לשותפים בקליבלנד.
זוהי יוזמה מרגשת של מרכזי הצעירים המובילים מלגה לתואר שני ל 10 -סטודנטים
ועוסקים כחלק מהמלגה בחיזוק הקשר בחיזוק הקשר בין ישראל לתפוצות וביזמות
חברתית-קהילתית.
בעוד בישראל חוזרים לשגרה ,בארה"ב עדיין מתמודדים עם ההשלכות של המגפה ,לכן
החליטו הסטודנטים לעשות מעשה וליזום את הפרויקט' :תופרים באהבה'  -תפירת
מסיכות בד  Home madeמתושבי בית שאן ועמק המעיינות לאחינו בקליבלנד.
מרגע פרסום היוזמה ,פנו תושבים רבים מכל האזור והתגייסו למשימה.
אט אט נאספו להן מסיכות ,בכל הצבעים ,בכל הגדלים .תושבים מכל האזור ובכל גיל
נרתמו למשימה ואליהם הצטרפו בתי ספר וגני ילדים .ליוזמה המקסימה הזו הצטרפו גם
המועצה ועיריית עיריית בית שאן וביום ראשון ייצא משלוח של מעל  1000מסיכות וחיבוק גדול לקהילה היהודית בקליבלנד.
הרצון להירתם ,האכפתיות והחיבוק הגדול מתושבי העמק והעיר הדגישו לנו עד כמה הקשר הזה חשוב ומשמעותי ,והיוזמה מקסימה
ומרגשת לכולם .ישר כח לכל השותפים וד"ש לחברינו בקליבלנד.
הקיץ בפתח
החורף המבורך שהיה שהשנה הביא עימו פריחה וצמחייה עבותה שעם בוא החום
והקיץ הפכה להיות מקור לשריפות ודליקות .כבר בשבוע שעבר וגם השבוע התמודדו
אנשי מחלקת הביטחון המסורים של המועצה עם שריפות בגלבוע ,בגן גורו ,באזור
מנחמיה ,הקימרון ועוד .בכל אירוע של שריפה מוקפצים כוחות לוחמי האש כשלצידם
פועלים בהתנדבות ובמסירות לוחמי האש המתנדבים מיישובי המועצה.
חשוב להקפיד על הערכות למניעת השריפות לקראת הקיץ החם :ליצור שבילי אש סביב
הישובים ,לנקות ולהסיר קוצים סביב הבתים ולהימנע מהדלקת אש.
שבועות
לאחר שחגגנו את פסח ,יום העצמאות וגם את ל"ג בעומר במסגרת משפחתית לראשונה נציין את שבועות במסגרת רחבה יותר.
חג השבועות הוא חג החקלאים וחג החקלאות ,ומגיפת הקורונה שמה בקדמת הבמה את חשיבותה של החקלאות הישראלית בשמירה על
הביטחון התזונתי של מדינת ישראל ובהגנה על האדמה ועל גבולות הארץ .נברך את חקלאי העמק בברכת יבול טוב וצמיחה.

"כִּ י יְהוָה אֱֹלהֶ יָך ְמבִּ יאֲָך אֶ ל אֶ ֶרץ טֹובָ ה
ּותהֹ מֹת יֹ צְ ִּאים בַ בִּ ְקעָ ה ּובָ הָ ר
אֶ ֶרץ נַחֲ לֵי מָ יִּם ֲע ָינֹת ְ
ּודבָ ש".
שמֶ ן ְ
ּותאֵ נָה ו ְִּרּמֹון אֶ ֶרץ זֵית ֶ
ּושע ָֹרה ְוגֶפֶ ן ְ
אֶ ֶרץ ִּחטָ ה ְ
חג שמח!
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