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קורונה
בתחילת השבוע הופעלה תכנית הרמזור של משרד הבריאות.
מטרתה הורדת התחלואה באמצעות הפעלת כלים דיפרנציאליים לניהול המאבק בקורונה ,על בסיס מדדי
נתונים מעודכנים ויצירת כללי התנהגות ומגבלות אחידים ,המותאמים למצב התחלואה בדגש על הרמה
המקומית תוך גיבוש כלי התערבות וסיוע.
במסגרת התכנית חולקו הרשויות לאזורי תחלואה ,כל רשות נצבעה בצבע ע"פ נתוני התחלואה והותאמו מגבלות לכל אחד
מהצבעים ,כאשר מדי שבועיים הצבע ישתנה על פי השינויים שיהיו ברמת התחלואה בישוב .אנחנו יכולים לשמוח שמרבית
הישובים שלנו צבועים בירוק ,אולם ח שוב מאוד דווקא ערב חגי תשרי שבהם מתקיימות התכנסויות משפחתיות וקהילתיות
לשמור על המבוגרים ,ולהקפיד על ההנחיות :התכנסויות מוגבלות מאוד ,מסיכה ,שמירת מרחק והיגיינה.
אפשר למצוא את כל הישובים בפורטל העורף הלאומי >>
ובינתיים בבית הספר על יסודי שקד דרכא ,נמצאו שני אנשי צוות ותלמיד מאומתים לקורונה .כל מי שבא עימם במגע קיבל
הנחייה להיכנס לבידוד ,ובית הספר כולו עבר ללמידה מרחוק .אשת צוות בגאון הירדן דרכא נמצאה אף היא מאומתת לקורונה
ואנשי צוות שבאו עימה במגע נכנסו לבידוד .אנו ממשיכים לעקוב אחר חולים ומבודדים בישובים מול הנהלות הקהילות ואנשי
הצח"י.

חינוך בצל הקורונה
הסתיים שבוע ראשון לשנת הלימודים החדשה .זה היה שבוע של התחלות והסתגלות ללמידה באופן שונה מהרגיל .ילדי הגנים
ותלמידי א'-ד' לומדים שבוע מלא של  5ימים עד השעה שתיים ,תלמידי ה'-ו' לומדים במשולב בבתי הספר ובישובים ,בין 3-5
ימים בשבוע.
בהדרכה ובמימון של המועצה מוקם בכל הישובים "מרחב למידה קהילתי" בו תוכנית הלמידה היא באחריות בית ספר והתפעול
נעשה על ידי מדריך מהקהילה .המרחב החל לפעול ברוב הישובים ואנו עושים מאמצים שעד ראש השנה יפעל בכולם.
הקורונה משנה וקובעת את סדרי עולם ושנה זו תהיה מאתגרת במיוחד .מכולם תדרשנה סבלנות וגמישות על מנת לצלוח
תקופה מורכבת זו .אנחנו מבינים את הקושי ,ערים לביקורת אבל גם שומעים לא מעט הדים חיוביים על הנעשה.
צוות אגף החינוך יחד עם מנהלות בתי הספר והנהגות ההורים לומדים יחד ומתארגנים להשלמה והרחבה של מענים לימודיים
חינוכיים מלאים בבתי הספר ובקהילות.

ועדת היגוי מעברים
השבוע התקיימה ועדת היגוי ארצית של תכנית "מעברים" ,הפועלת במועצה ובשש עשרה רשויות נוספות בפריפריה הכפרית
בכל רחבי הארץ.
תכנית מעברים היא תכנית לפיתוח כלכלי תעסוקתי אשר נותנת שירותים למגוון רחב של לקוחות :מחפשי עבודה ,יזמים ובעלי
עסקים ,מעסיקים וכן קהילות ויישובים.
ועדת ההיגוי התקיימה במעמד שר הרווחה וכלל ראשי הרשויות השותפות בתוכנית ומנהליה ,כולל נואית ברקוביץ' ,מנהלת
מעברים מעיינות כנרת ,המשותפת למועצה שלנו ולעמק הירדן.
הנושא המרכזי בוועדת ההיגוי היה מגמות ותמורות בצל הקורונה ודגש על תפקיד מעברים בסיוע ביציאה מהמשבר הכלכלי,
תמיכה בעסקים קטנים שבמשבר ועידוד יצירת מקומות עבודה ופרנסה חדשים .המועצה רואה חשיבות מרכזית בקידום
תעסוקה וכלכלה מקומית  -ועכשיו יותר מתמיד .מוזמנים להשתמש בשירותי יעוץ וליווי יזמות ,תעסוקה ,לוח משרות ,וקורסים
מגוונים של מעברים מעיינות כנרת .לאתר מעברים >>

מנהיגות צעירה
.
ביום שלישי ,הסתיים תהליך הכשרת מנהיגות צעירה בניר דוד מטרת ההכשרה כפי שהוגדרה ע"י צוות משותף שכלל את
הנהלת הישוב ,נציגי הצעירים ואגף קהילה הייתה  -הכרת הקיבוץ ,מנגנוניו השונים ,ממשקים מול גורמים חיצוניים והכרות עם
האתגרים השונים ,מתוך מטרה לאפשר לעתודה הניהולית להיכנס ולהשתלב בוועדות והנהלות מתוך מחויבות לקידום חוסנה
של הקהילה .התקיימו שמונה מפגשים משמעותיים וטובים וכבר יש ביקוש לתהליכים דומים בישובים נוספים.

המחלקה לשירותים חברתיים
עפרה סתת אשר ניהלה את המחלקה לשירותים חברתיים בשנים האחרונות מסיימת את תפקידה בימים אלה ,לאחר מעל שני
עשורים כעובדת סוציאלית ,וארבע שנים כמנהלת המחלקה.
בשנים האחרונות הובילה את תכנית האב והרחבת המענים עבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים והייתה שותפה לבניית מענים
לשעת חירום ,לבעלי תפקידים ולתושבים ,זאת לצד פעילות מצוינת של המחלקה בכל יישובי העמק.
תקופת הקורונה הביאה עימה אתגרים רבים וצוות המחלקה פעל ימים ארוכים כדי לתת מענים לאנשי העמק ולכל מי שהיה
זקוק לכך .אנו מודים לעפרה על עבודתה המבורכת ורבת השנים.
את עפרה מחליפה הילה קאופמן ממעלה גלבוע ,לשתיהן נאחל הצלחה רבה בדרכן החדשה.

ביקור השר לשירותי דת
השר לשירותי דת ,הרב יעקב אביטן הגיע לביקור במועצה הדתית האזורית .נפגשנו
עם השר בחוות עדן להיכרות וסקירה על המועצה .סיפרנו על העבודה המוצלחת
של המועצה הדתית ויוסי מנחם העומד בראשה ,בכל יישובי המועצה ועל שיתוף
הפעולה המצוין .בהמשך נפגש השר עם הרבנים האזוריים הרב אזואלוס והרב
רוזנפלד ,ביקר בעוף טוב וסיים בארוחת צהריים משותפת עם רבני הישובים.

מועדוני הנוער מתחדשים
השבוע נחנכו  2מועדוני נוער חדשים .האחד ברוויה עבור נוער ביכורה והשני בבית
יוסף עבור נוער ירדנה-בית יוסף .שיפוץ מועדוני הנוער נעשה בהשקעה רבה,
בשיתוף של פרוייקט שיקום שכונות של משרד הבינוי והשיכון והמועצה .שני
המועדונים כבר פעילים ומובלים ע"י מדריכות נוער מהישובים.

מתרגלים חירום בשדה נחום
ביום שלישי התבצע אימון משותף לרבש"ץ ,כיתת כוננות צח"י של שדה נחום
וליחידת התגובה המהירה של חטיבת הבקעה ,המבוססת על מילואימניקים תושבי
האזור .במתווה התרגיל התרחשה חדירת מחבלים לעיר ובהמשך לשדה נחום.
כחלק מהתרגיל תורגל שיתוף הפעולה בין הישוב ליחידה ,והעברת המידע
מהאזרחים לצח"י ומשם לכוחות בשטח.
היישוב תרגל לראשונה את תוכנת 'קהילנט' המאפשרת ניהול חירום של הישוב
כולל יכולת קבלת נתונים בשעת אמת מהתושבים על מצבם ומיקומם .חמש
משפחות בשדה נחום הסכימו לנדב את ביתם לתרגיל ועשרות ילדי הישוב
השתתפו גם הם .בסיום התרגיל התקיימה ארוחת פיצות לכל משתתפי התרגיל :משפחות ,ילדים ,צוותי הישוב והחיילים .אין
ספק שכל תרגיל כזה מחזק את היכולות של הישוב והמועצה להתמודד עם אירוע אמת בעתיד.
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