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קורונה
ערב ראש השנה נכנסה מדינת ישראל לסגר .הכבישים בעמק היו ריקים לאורך כל תקופת החגים זו הפעם
הראשונה מזה שנים רבות .בדרך כלל חוה"מ סוכות הוא אחד השבועות הכי הומים ועמוסים כאן .במעיינות
אפשר היה למצוא אנשים מעטים שעצרו למנוחת רכיבה או הליכה במסגרת ספורט יחידני שהתאפשר גם
בימים האלה.
בכלל יישובי המועצה יש נכון לשבוע האחרון סביב כ 40 -מאומתים לקורונה ,וסביבם עוד מעגלי מבודדים.
במחצית מיישובי המועצה אין אף מאומת לנגיף ,והישובים ירוקים לחלוטין ,ובכל השאר יש בין  1-8חולים.
כחלק מהעברת סמכויות לניהול המשב ר ברשויות המקומיות ,אנו נערכים לניהול מערך החקירות האפידמיולוגיות במועצה כבר
החל מהשבוע הבא .מספר עובדי מועצה עברו הכשרת מתשאלים על ידי משרד הבריאות ,ובשבוע הבא יצטרפו למערך
החקירות גם מתנדבים מהישובים אשר יעברו הכשרה קצרה ויוכלו לקחת חלק בתשאול חולים ובהודעות לתושבים על הצורך
בכניסה לבידוד.
אתמול נערך מפגש הסברה עם מנהלי הקהילות ויו"ר צח"י מהישובים בנושא .היתרונות של מערך אזורי הם רבים :החקירה
האפידמיולוגית היא יעילה ומהירה ,יש היכרות עם החולה וסביבתו ,קטיעת שרשרת ההדבקה והטיפול במבודדים ובמשפחות
הוא יעיל ומיטבי ,ולסיום יש אפשרות להפיק לקחים במהירות ובהתאמה לישוב ולקהילה .אנו רואים בכך חשיבות רבה ,על מנת
שנוכל לנהל את האירוע המתמשך ,לקטוע שרשרא ות הדבקה ,לתת את המענים הנדרשים הן לחולה ולמשפחתו באמצעות
הקהילה ,ולחזק את הקהילה בעת הצורך בכל האמצעים העומדים לרשות המועצה.
על מנת שנמשיך להיות ירוקים חשוב להקפיד על הריחוק הפיסי ,על מסכה ועל ההנחיות הנלוות אליהם ,גם ברמה האישית
וגם ברמה הקהילתית ,היישובית והאזורית.
חינוך וקהילה
נכון לשעת כתיבת שורות אלה עדיין אין מידע באשר לפתיחת מערכות החינוך והמשך הסגר ,אולם  -אנו נערכים באמצעות
אגף חינוך ואגף קהילה להפעלת מערכות החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית לשנה הקרובה במספר תרחישים ,תוך כדי ניצול
המרחבים הפתוחים והאפשרויות המגוונות בתוך הישובים ובמרחב המועצתי :במצב של סגר ,במצב של פתיחת המערכות
באופן חלקי בלבד ,ובמצב של פתיחה מלאה .ברור הוא ששנת הלימודים הנוכחית לא תהיה דומה לאף שנה קודמת ,אולם אם
בעבר חשבנו שמצב החירום ישתנה ונוכל לחזור לשגרה ,היום ברור מעל לכל ספק כי יש להתאים את כל אורחות החיים
לשגרה שהיא בצל הנגיף ,והנחיות שוטפות של משרדי הממשלה.
מחסנים את חיות הבר
השירות הוטרינרי במועצה מקיים בימים אלו מבצע לפיזור פיתיונות המכילים חיסונים אורליים כנגד כלבת ,לאוכלוסיית התנים
והשועלים .בשבועות האחרונים זוהתה התפרצות מדאיגה של מחלת הכלבת באזור הגליל העליון והמערבי בקרב חיות בר
וכלבים משוטטים .על אף שמדובר באזור אחר לגמרי ולאור הניסיון האזורי ,אנו נוקטים בצעדי מנע.
במסגרת הפעילות יפוזרו כ 4000 -פיתיונות בשטחים הפתוחים הסובבים את הישובים .הפיתיונות שיפוזרו מכילים תרכיב נגד
כלבת ולמרות שאין כל סכנה לבני האדם ולבע"ח ,אין לגעת בהם או לאספם .מדובר בצעדי מנע בלבד ,על מנת לחזק את
ההתחסנות של חיות הבר בשטח המועצה.
ושמחת בחגך
משאית עם להקת נגנים וזמרים המורכבת מתלמידים ומורים מהמרכז
למוסיקה עמק המעיינות עברה בחמישה עשר ישובים בעמק במהלך חוה"מ
סוכות .המשאית עצרה במספר שכונות בכל ישוב ושימחה את התושבים
עם הופעה קצרה ,מקפיצה ומרקידה תוך שמירה על הנחיות משרד
הבריאות והסגר .מיזם משמח זה נוצר בשיתוף פעולה של המרכז למוסיקה
עמק המעיינות ,מחלקת התרבות ורכזות התרבות בישובים.
בעקבות הצלחת המשאית מתכונן המרכז למוסיקה ומתנ"ס עמק המעיינות
לסדרת מופעים שיוצעו בהמשך לישובים.
ובגיל עוז  -יצרו סדרת הרצאות זום לכל יום מימי החג לוותיקי העמק עם מנחים מהישובים בנושאים שונים ומגוונים.

פסטיבל המעיינות  -בקופסה
בכל שנה אנו חוגגים בחוה"מ סוכות את פסטיבל המעיינות ,שדווקא השנה  -שנת המגיפה ששינתה את פני העולם כולו ציין
עשור .ברוח התקופה ודווקא מתוך תחושת אי הוודאות עדכנו גרסה ,והפקנו את פסטיבל המעיינות בקופסה.
במהלך יולי עוד חשבנו שנוכל לקיים פעילות ברחבי העמק ,גם אם קטנה ומצומצמת ,ואף נרקמו תכניות עם אתרי התיירות,
והעסקים המקומיים ,אולם ככל שחלף הזמן הבנו שסגר הולך להגיע ולכן הכנסנו את הפעילות לקופסה אליה צירפנו פעילות
מקוונת בדיגיטל.
לנגד עינינו ראינו את התושבים הנמצאים בבתיהם ,את הילדים והוריהם ,את העסקים אשר פעילותם נעצרה ,ואת ענפי
התיירות אשר מדי שנה הומים מבקרים ,והשנה היו סגורים.
היה חשוב לנו להכניס אווירה חגיגית ,ברק בעיניים ושמחה גם בתקופה מאתגרת זו ,ולהמשיך את המסורת.
ערב חג הסוכות חולקו  3500קופסאות פסטיבל לכל בתי האב בישובים בעמק ,באמצעות הרבש"צים ורכזות התרבות בישובים,
ולאורך כל החג לקחו תושבי העמק חלק בפעילויות בקופסה שלא חייבו יציאה מהבית ,והשתתפו בפעילות המקוונת ברשתות
החברתיות ובאמצעות הזום.
תודות לתושבי העמק על התגובות הרבות ,החמות והמפרגנות ,ולכל השותפים להפקת הפסטיבל המיוחד.
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