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קורונה 2020
בסוף השבוע האחרון נכנסו לתוקפן ההנחיות על סגירת הבריכות ,חופי הים ,מסעדות ,חנויות וקניונים ,חדרי כושר,
אטרקציות תיירותיות ,וגני חיות בסופי השבוע.
בד בבד  -התמודדנו בעמק עם מספר אירועים :סגירת קייטנת ביכורים בשל חולה מאומת לקורונה ,כניסתם של כ45 -
תלמידים ואנשי צוות מגאון הירדן -דרכא לבידוד בשל תלמיד חולה מאומת ,כניסת אנשי צוות וילדים מגן תמר בשלוחות
שנחשפו למטפלת מאומתת ,ובתחילת השבוע התברר כי גם בית ספר דרור נסגר והתלמידים והצוות נכנסו לבידוד.
באמצע השבוע הוחלט בוועדת הקורונה  -לפתוח את הבריכות ואת חופי הים בסופי השבוע ,ובשלישי ניתן אישור לפתוח את המסעדות
ע"פ מתווה תו סגול מחמיר.
מספרי החולים בעמק מתייצבים אט אט ,ואנו רואים כי העקומה שעלתה באופן חד בשבועיים האחרונים הולכת ומתיישרת.
חשוב להדגיש ולציין :נגיף הקורונה נמצא כאן .מי שנדבק אינו בוחר להיות חולה ,ובוודאי שאינו רוצה להדביק אנשים נוספים .חשוב
כקהילה  -לחבק ,להתעניין ולהיות קשובים לחולים המאומתים שכן תקופה לא פשוטה
עוברת עליהם.
ומאידך  -חשוב שהמאומתים לקורונה יספקו את כל המידע לתחקיר של משרד
הבריאות ,ויידעו את כל מי שהיה בקרבתם ,על מנת שאלה יכנסו לבידוד .רק כך ,עם
אחריות אישית וקהילתית של כל אחד ואחת  -נוכל לעצור את שרשרת ההדבקה.
צוות מטה קורונה של המועצה נמצא בקשר עם מנהלי הישובים ויו"ר צח"י ,ולרשותם
בכל הנדרש.
אנו רואים בישובים שבהם יש מאומתים לקורונה ,התגייסות נפלאה של אנשי הקהילה.
בטיפול ,בתשומת הלב ובמתן מענה לכל הצרכים העולים מהשטח ,וזו גאווה גדולה.
זום חמ"ל קורונה
אתמול התקיימה שיחת זום עם נציגי משרד הבריאות ,המשטרה ,פיקוד העורף והמועצה ,על מנת לבחון את דרכי ההתמודדות בישובים
עם אירוע הקורונה .ד"ר מיכל דר ,רופאת המחוז נתנה סקירה על הנעשה באזור וציינה את מספר המאומתים הנמוך ביחס למקומות
אחרים בארץ .עם זאת שבה והדגישה את הצורך בהטמעת שגרת קורונה שכפי הנראה תלווה אותנו בשנה הקרובה :מסכות פנים ,שמירת
מרחק ושטיפת ידיים ,והקפדה על כל הנחיות התו הסגול .לדבריה העיסוק במניעת המחלה עדיף על הטיפול במחלה שכן המעבר מחולה
קל לחולה קשה יכול להיות כהרף עין ,והסימפטומים הקשים יכולים ללוות את החולים במשך זמן ארוך .עלינו לשמור ולהקפיד על
אוכלוסיית המבוגרים והאוכלוסייה בסיכון ולהרחיק את המחלה ככל האפשר מאיתנו.
לוטפי פלאח ,מפקד תחנת משטרת בית שאן  -סקר את הפעילות של המשטרה בישובים ,הנוכחות המוגברת ושיתוף הפעולה עם
המועצה.
אנחנו הודינו לכולם  -לד"ר מתיו לואיס  -רופא הנפה שנמצא עימנו בקשר יומיומי ונותן לנו שירות מצוין ,למשטרת בית שאן ולכל צוות
משרד הבריאות האזורי שנמצא לרשותנו בכל עת.
לא לתחנת כוח בעמק
מנכ"ל משרד הפנים ,מרדכי כהן ,המשמש גם כממלא מקום יו"ר המועצה הארצית
לתכנון ולבניה ,בליווי נציגי משרד הפנים ומינהל התכנון ביקרו ביום שלישי באזור ,ללמוד
מקרוב את תכנית תחנת הכח צבאים ,המתוכננת לקום בכניסה המרכזית לעיר בית
שאן ובמרחק של מאות מטרים מהישובים שדה נחום וחמדיה ,כחלק מתכנית המתאר
הארצית לתחנות כוח.
ז'קי לוי ,ראש עיריית בית שאן ואני אמרנו למנכ"ל כי לא נאפשר הקמת תחנת כוח
באזור ,וכפי שאנו משלבים ידיים בתחומים שונים ,כך נעשה גם הפעם.
בשנים האחרונות אנו מתמודדים מול מהלך של משרד התשתיות והמועצה הארצית
לקידום הקמת תחנת כח גדולה  -צבאים ,בשטח הצמוד לשני הישובים שלנו ,לאזור
התעשייה הצפוני של בית שאן ,בסמוך לתחנת הרכבת שקמה לפני  3שנים ,לאזור
התעשייה של בית שאן ולמרכז המסחרי .אנו מאמינים כי ההחלטה על הקמת תחנת כח במקום זה מאיימת על המשך הצמיחה
וההתפתחות של העיר ,הישובים והאזור כולו ,ורואים במדיניות זו פגיעה קשה בפריפריה המזרחית של מדינת ישראל.
יתרה מכך  -אנו פועלים בשנים האחרונות רבות לפיתוח האזור וקליטת משפחות וזאת לצד שמירה על עמק כפרי וירוק ,שזהו אחד הנכסים
העיקריים שלנו ,המושכים לכאן משפחות חדשות והקמת תחנת כח עלולה לאיים על ההישגים הרבים שהשגנו במהלך העשור האחרון
ולהוריד אותם לטימיון.
המנכ"ל הקשיב ואמר כי שמח להגיע לאזור ,ללמוד מקרוב את המרחב המיועד לתכנון התחנה ,להבין את ההשפעות על הרשויות
ותושביהן ולבוא יחד עם אנשי המקצוע מוכנים לדיון שיערך במועצה הארצית לתכנון ובנייה.

הטבות מס
הטבות המס ניתנות לישובים במועצה הנמצאים במרחק של עד  7ק"מ מהגבול עם ירדן .שבעה מיישובי המועצה נמצאים במרחק גדול
יותר ולכן בשנים האחרונות ,מדי שנה היה צורך לחדש ולהאריך את הוראת השעה .יחד עם מרכז המועצות ועם חברי כנסת הפעלנו לחץ
כדי לקבל תשובות כבר לקראת תחילת שנת  ,2020ובתחילת ינואר בישרנו בשמחה כי הוראת השעה הוארכה בחצי שנה ,קרי עד אמצע
יוני .2020
הוראת השעה הייתה מבוססת על ההבנה של ועדת הכספים ,שמועצה אזורית היא בדומה לעיר על כל שכונותיה ,ולכן מועצה שלפחות
מחצית מיישוביה זכאים על פי חוק להטבת מס ,גם יתר יישוביה יהיו זכאים להטבה.
לפני כחודש הודיע שר האוצר על הארכת הוראת השעה ,אך הנושא עדין לא הוסדר חוקית.
ביום שלישי בוועדת הכספים בה השתתפתי העליתי שוב את הדרישה ,והתברר שהנושא הועבר לשולחנו של היועץ המשפטי לממשלה.
ח"כ גפני יו"ר הוועדה ,הודיע שהוא מצפה מהממשלה שדווקא בזמן הקורונה תאריך את הוראת השעה ותמצא לכך פתרון.
מכיוון שהוראת השעה פגה ,נראה שבשלב זה הוצאו שבעת הישובים שלנו הנמצאים במרחק גדול מ 7 -ק"מ מהגבול מהוראת השעה
והתושבים לא יהיו זכאים להטבת המס ,ממש כעת בעיצומו של משבר הקורונה.
אנו פועלים עם מרכז המועצות האזוריות לקדם בזריזות את הנושא מול היועץ המשפטי לממשלה ,שר האוצר וועדת הכספים.
העו"סיות שבו לעבודה
העובדות הסוציאליות יצאו לשביתה לפני כשבועיים ,והמחלקה לשירותים עצרה את עבודתה כמו כל המחלקות ברחבי הארץ.
דווקא בתקופה כה מאתגרת נאלצו העובדות לשבות ,לצאת להפגנות ,להניף שלטים ולגייס תמיכה במאבקן הצודק ,וזאת במקום לתת
מענה לתושבים הזקוקים לסיוע בשל הקורונה ,למשפחות שנפגעו כלכלית ,לקשישים בודדים ,לאנשים עם צרכים מיוחדים ,לילדים ונוער
בסיכון ,לממלאי תפקידים שזקוקים לתמיכה והכוונה מקצועית ועוד.
לשמחתנו ולשמחת התושבים הרבים הנעזרים בשירותן הטוב במועצה ,חזרו אתמול העובדות לעבודה ,והחל מיום ראשון יחזרו לעבודה
הסדירה ,לפעילות בישובים על פי כל כללי התו הסגול ,ולהשלמת פערים ומתן המענים המקצועיים.
מטיילים בעמק המעיינות
עם תחילת החופש הגדול ,ועם בוא הקיץ מוצא את עצמו צוות האחזקה של המועצה
עסוק בניקיון אתרי מעיינות וטבע ברחבי העמק.
מטיילים רבים המגיעים לנפוש באזור ,נהנים מהטבע ,הנוף והמים הרבים ,אך משאירים
עימם הררי אשפה שמתפזרת לכל עבר.
פעמים רבות תושבים מדווחים על אתרים המוצפים באשפה והצוות נשלח לאיסוף
וארגון השטח ,ופעמים אחרות עובר הצוות בין האתרים ואוסף את שיירי האשפה
שהשאירו המטיילים בעיקר אחרי סופי השבוע.
בני נוער רבים מהעמק מתגייסים ועורכים מבצע איסוף אשפה במעיינות ובשטחים
הפתוחים בליווי רכז שביל עמק המעיינות ופקחי המועצה.
נושא המודעות לשמירת הניקיון באתרים ובטבע עולה לכותרות מדי קיץ והשבוע ביתר שאת ,ואנו מקווים כי אלה יעזרו להטמעת המסרים
למטיילים הרבים לשמירת הניקיון והטבע.

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

