
 

 

 
 

 
 2020קורונה 

החולים פונו לבתי    הקורונה בבתים הסיעודיים בישובים.  ב עם התפרצות "השבוע התמודדו בגשר ובעין הנצי
 נכנסו לבידוד.  ים החולים וכל שאר הדיירים והצוות 

ו  -בישובים   ויצאו חזרה לשגרה,  והמבודדים נמצא  מספרי החולים    -בסך הכל  תושבים שהיו חולים, החלימו 
   בירידה.

בשל שינוי בהגדרות   ,שלא תמיד תואמים את המציאות בשטחתונים ממשרד הבריאות,  נ אנו ממשיכים לקבל  
קיצור תקופת ההחלמה והבידוד של  היא    . משמעות ההמלצות הודיע על אימוץ המלצות ארגון הבריאות העולמיאשר    המשרד,

צורך בבדיקות נוספות. חשוב לציין כאן, למען ללא    ,לרופאי המשפחה לאשר החלמה  ת הסמכות רהעבהמחלימים מקורונה, ו
 הסר ספק כי תקופת הבידוד למי שנחשף לחולה נשארה ארבעה עשר ימים. 

וכולנו   הקורונה הפכה להיות חלק משגרת החיים בעולם כולו וגם אצלנו. בישובים מתמודדים היטב עם חולים ו/או מבודדים, 
 . יחד מתמודדים עם הנחיות הממשלה ומשרד הבריאות 

לנגיף הקורונה פנים רבות מלבד הפן הבריאותי, ורבים מתמודדים עם הפן הכלכלי, ועם חששות בתקופה כה ארוכה של חוסר  
   וודאות.

מתכוננים  חינוך  כבר   באגף  תשפ"א  במרץ  הלימודים  שנת  לקראת   לפתיחת  מתארגנים  במתנ"ס,  גם  וכך  שונים,  בתרחישים 
   באופנים שונים ובהתאמה לכל הנחייה אשר תגיע בהמשך.פתיחת שנת החוגים באופן שיתאים להתרחש 

נמשיך להתנהל לצד הקורונה עוד חודשים, ולפחות עד הקיץ הבא. ככל שעובר הזמן זו הופכת להיות שגרת  ש  ההערכה היא 
 חיינו, ואנו לומדים להתגמש ולנסות להתאים את עצמנו לרוח התקופה, להנחיות ולכל תרחיש.

 
 מגבשים פתרונות

תכנית  ביו את  גמליאל  גילה  הסביבה  להגנת  לשרה  הצגנו  שלישי  הקמת  ם 
שני הפרויקטים הראשונים שבהם  מנהלת השטחים הפתוחים המשותפת ואת  

בית שאן ושיקום הזרמת מי נחל האסי ללמשבר האסי: אזורי תעסוק ויהוו פתרון 
 נחל חרוד, מהקנטרה עד העיר בית שאן. 

יחד עם רשות ניקוז ונחלים ל החודש האחרון, לאורך כז'קי ואני פעלנו במשותף, 
לשרה   הוצגה  אשר  התכנית  הכנת  על  דרומי  האסי  שירדן  נחל  מי  יוזרמו  בה 

ל  ,לעיר והפיכתו  חרוד  נחל  שיקום  על  עבודה  תחל  תיירותי ובמקביל  מרחב 
 ., לאזור כולוזוהי בשורה חשובה לעיר ולעמק .וסביבתי הילתיק

ומודע רואים, שומעים  ובכלל בנושא יחד אנו גם  ים לשיח ברשתות החברתיות 
 המים והטבע בעמק.  

שינוי ליצור  הזדמנות  לנו  יש  כאן,  שיש  האמת  ושותפות  באזור  ההתפתחות  חדשה  בזכות  מציאות  האזור  ,  חדשים.  וחיבורים 
שותפת. אנו  והם מהווים משאב נופי, סביבתי וקהילתי לישובים ולפעילות חברתית וקהילתית מ  ,משופע בשטחים פתוחים ומים 

לפיתוח תביא  המשותפת  העבודה  כי  התיירות   מאמינים  בשמירת  ופנאי  וה  מערך  הקהילה  של  והמעורבות  המודעות  הגברת 
תשעה באב עלינו לשיחה משותפת ברדיו קול רגע עם חיים הכט. ניצלנו את ההזדמנות  ערב  .  השטחים הפתוחים וערכי הטבע

, סבלני ראוילשמור על שיח מכבד  ו  דווקא בימים אלו, להימנע מאלימות על כול סוגיה  וקראנו לכול תושבי האזור מהעיר והעמק,
  .על שכנות טובהו , וסובלני

 
 ח תחנת כ

 .  חהכ תחנת  נושא את  שוב להעלות  כדי, המשרד  ומנכל הסביבה הגנת  שרת  עם  והמפגש ההזדמנות  את  ניצלנו
 לפעול  להם   וקראנו  כך   על  ברכנו.  חדשות   ח כ  תחנות   ת להקמ  התנגדות   של  מדיניות   על  הודיעה  החדשה  שרד המ  הנהלת 
 .באזורנו התחנה הקמת  למניעת 

 
 הטבות מס 

כאן על השתתפותנו בוועדת הכספים אשר הייתה אמורה   דיווחנו  לשבעה    להחליט על הארכת הוראת השעהבשבוע שעבר 
 טי לממשלה. ישובים במועצה. בוועדת הכספים דווח שהנושא הועבר למשרד המשפטים וליועץ המשפ

 ן בבקשה לקדם את הנושא ולהביא לפתרונו המהיר. ורהשבוע שלחנו פנייה לשר המשפטים, ח"כ אבי ניסנק
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 שריפות  כיבוי
השריפות   ועימה  הבר  צמחיית  השנה  עלתה  והמבורך  הגשום  החורף  בשל 

גם   שמטפלת  הביטחון  מחלקת  בקיץ.   הדרכה  הרבות  קיימה  זה  בנושא 
קבוצת   עם  בהובלת  במנחמיה  מהישוב,   יחידת  מפקד   גבריאלי  בנימתנדבים 

 על  הודרכו  המתנדבים   .אליהו  שדהמ  המעיינות   עמק  א"כב  המתנדבים 
. באש  ובטיחות   מיגון,  לרשותם   העומדים   האמצעים ,  פהישר  בזמן  התנהלות 

  עם  והכרות   הכיבוי החדש  גרור  בהפעלת   המתנדבים   את   תדריך  הישוב  צ"רבש
  שוב ולכל מובילי ההדרכה החשובה.בי ח למתנדבים . ישר כהציוד 

 
 זמן לאהבה 

באב   השבוע תשעה   על  מיוחד   דגש  עם   והפעם ,  הישראלית   החברה  חלקי  בין  לחיבורים ,  השנייה  השנה  זו  הוקדש  שלפני 
הב  מקומיים   חיבורים   סרטוני,  זום   מפגשי  התקיימו"  לאהבה  זמן"  אירועי  במסגרת   .שאן  בית   קהילת   עם   חיבורים   פייסבוקדף 

 . לתושבים  חיבורים  בנושא ומישחוק פעילות  בציקנשלחו ו " המעיינות  עמק תרבות "
".  ישכון  בבידוד   עם "  הכותרת   תחת   רוח  אנשי  של  מיוחד   פאנל  עם "  תורה  לומדים   לא  הלילה"  הארצי  למיזם   הצטרפנו  אמש

חילוקי    למרות   ך אי  לראות   מרתק  והיה,  מאוד   סוער   היה  השיח  . ומהעיר  מהעמק   משפחות   200-ל  קרוב  בזום   הצטרפו  לשיחה
 .המפריד  על המשותף שרב ולהוכיח החיבור נקודות  את  למצוא הדוברים  הצליחו הדעות 

 
 סיון רהב מאיר כתבה בטור מיוחד לתשעה באב: 

 אותו  ולגרש  להשמיד   לנסות   הפסיקו  שלא,  עבר  לכל  והתפזר  שנה  כאלפיים   לפני  מארצו  שגלה,  פעמיים   חרב  שביתו  עם   אנחנו"
  גם   לקום   אפשר  -  משותף  וחזון  בנייה  של  טובה  רוח  כשיש.  הרוח?  הסוד   מה.  ולשגשג  לשרוד   הצליח  את ז  ובכל  -  מקום   בכל

 ".השראה ומעורר וחיובי גדול משהו ביחד  כאן לבנות  הוא שלנו החזון .משואה
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 יורם קרין 
  ראש המועצה 


