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קורונה 2020
שבעה חודשים כבר חלפו מאז פרץ נגיף הקורונה בארץ.
אם לפני חצי שנה חשבנו שזה יחלוף תוך מספר חודשים ,ככל שחולף הזמן אנו מבינים כי זוהי השגרה החדשה
של כולנו.
אגף קהילה ממשיך לפעול מול ההנהלות ויו"ר צח"י במעקב אחר מספרי החולים והמבודדים בישובים ,וצוות
מתשאלים מהמועצה ומהישובים החל לפעול וזוכה לשיתוף פעולה מתושבים.
השבוע הלך לעולמו חולה מאחד הישובים ואנו משתתפים בצער המשפחה והישוב.
ככלל אפשר לראות ירידה במספר המאומתים בישובים ,ונכון להיום המספר עומד על כ 22 -תושבים במספר ישובים במועצה.
רוב הישובים במועצה ירוקים לגמרי ,כלומר אין בהם אף מאומת ,אולם מצב זה יכול להיות הפיך כמעט ברגע ,אם לא נקפיד על
ההנחיות אשר ילוו אותנו עוד חודשים רבים ולכן חשוב להטמיע את עטיית המסיכה ,שמירת המרחק הפיסי והקפדה על
הגיינה .רק כך נצליח לשמור על בריאות התושבים והקהילה ולקטוע שרשראות הדבקה .לצפייה בסרטון הסברה 'משלנו'....
פתיחת לימודים (שוב)
ביום ראשון יפתחו בשעה טובה הלימודים בכיתות א'-ד' לאחר כמעט חודש
וחצי מאז הפסיקו עם תחילתו של הסגר שהוטל על מדינת ישראל כולה,
ערב חגי תשרי .הילדים שהו בביתם ,למדו באמצעות מפגשי זום ,והמחנכים
וצוותי החינוך עשו ככל יכולתם על מנת לספק מענים חינוכיים ולימודיים
מרחוק.
במספר ישובים נפתחו בתי ספר קהילתיים לילדים באמצעות מתנדבים
מהישובים והורים אשר מקיימים פעילויות לימודיות וקהילתיות לאורך שעות
היום ,על מנת לאפשר לילדים להיפגש בקבוצות קטנות ,ללמוד ולחוות סדר
יום איכותי ככל האפשר.
למרות זאת ,מצב זה מייצר קשיים רבים בארגון הילדים הצעירים ,ואינו
מאפשר להורים יציאה מסודרת לעיסוקיהם ולעבודתם.
בהתאם להנחיות משרד החינוך יתאפשרו החל מיום ראשון הלימודים לכיתות א'-ד' .הילדים ילמדו חמישה ימים בשבוע5 ,
שעות מדי יום ,תוך עמידה כמובן בדרישות משרד הבריאות הכוללות עטיית מסכות ולמידה בקבוצות קטנות.
בבתי הספר נערכו בשבוע האחרון לקבלת הילדים ע"פ ההנחיות ,ואנו מקווים כי זוהי תחילתה של שגרה מסוימת ,ונערכים
למתן פתרונות של בתי ספר בקהילה במצבים שונים לאורך השנה ,באמצעות תכנית האקורדיון ,אשר נותנת מענה בשיתוף עם
בתי הספר ,הקהילות והמרחבים החינוכיים שבעמק.
תלמידי ה'-ו' ותלמידי העל יסודיים ימשיכו בלמידה מרחוק ,ובאמצעות תכנית האקורדיון הרשותית ,יינתנו מענים לימודיים,
חינוכיים וקהילתיים לכלל הגילאים בתיאום צוותי המועצה ,בתי הספר והישובים.
מעברים
השבוע ,עשרה חודשים לאחר הקמתו של מרכז מעברים מעיינות כנרת ,התקיימה ישיבת זום של כל חברי ועדת ההיגוי.
מרכז התעסוקה והיזמות האזורי של המועצה האזורית עמק המעיינות והמועצה האזורית עמק הירדן ,הוקם בינואר השנה יחד
עם משרד הרווחה ,משקי שאן ומשקי עמק הירדן באמצעות מרכזי החדשנות 'אינוואלי טכנולוגיות' ומרכז חדשנות כנרת,
ולמרות התקופה המאתגרת הצליח לייצר מגוון פעולות במרחב ,ביניהן  -גיוס צוות עובדים ,הקמת אתר וקהילת עסקים
ברשתות החברתיות ,יצירת פעילות שיווקית לעסקים בתחומים שונים ,השקת אינדקס עסקים מקומיים ומפגשים שונים.
כעת ,לקראת  2021יוצאים במרכז לקראת תהליך של מיפוי תעסוקתי אזורי ,על מנת לדייק את כיווני הפעולה.
הטבות מס
ביום שני התקיים דיון מהיר בוועדת הכספים של הכנסת בנושא הארכת הוראת השעה למתן הטבות מס ליישובי הפריפריה.
אנו ממשיכים ללחוץ מול משרדי האוצר והמשפטים ,חברי הכנסת ובסיוע מרכז המועצות האזוריות ,עולים לכל פגישה בנושא,
לא מאפשרים לנושא לרדת מסדר היום של הועדה ,ופועלים בכל דרך אפשרית להאריך מחדש את הוראת השעה ולאפשר
לתושבי שבעה מיישובי המועצה ,שכבר אינם מקבלים את ההטבה מחודש יולי ,לחזור ולהנות ממנה ,כמו שאר היישובים.

פורום מנהלים עמק המעיינות
ביום חמישי האחרון התאסף פורום מנהלי הישובים ,שבו לוקחים חלק יו"ר ישובים ואגודות ,מנהלי קהילות ,מזכירים ומזכירות.
ברוח התקופה המפגש התקיים בזום ועסק בתכניות העבודה ל 2021 -שיכתבו בצל הקורונה.
המפגש החל בעדכונים מהשטח ,שאלות ותשובות ,והמשיך בשתי הרצאות שעסקו בכתיבת חזון ,הכנת תכניות עבודה ויצירת
אימפקט .פורום המנהלים המוביל את יישובי העמק הוא פלטפורמה לשיתופי פעולה ,ללמידה ולהיוועצות עמיתים.
התחלות חדשות של צמיחה
החברה הכלכלית של המועצה החלה ביצוע של פרויקט חדש לפיתוח
שכונה של  20מגרשים במושב שדי תרומות .לאחר תקופה ארוכה ולאחר
ציפייה ממושכת מצד משפחות צעירות ,שממתינות לבנות את ביתם
בישוב ,יצא לדרך פרויקט שכונת המרפאה .בשלב זה החלו עבודות העפר
בשכונה ,פיתוח המגרשים ותשתיות תת קרקעיות ,על מנת לאפשר
למשפחות להתחיל בבניית הבתים ומגורים בשכונה .קיים ביקוש נוסף
למגרשים לבניה בישוב ,ולכן במקביל לביצוע השכונה ,מתוכננת שכונה
נוספת בת  50יח"ד ,שתוכל לצאת לשיווק בעוד מספר חודשים ,ותהווה את
עוגן הפיתוח הבא בישוב.
מרכז סיור גלבוע מעיינות ע"ש צביקה קפלן
בימים אלה קיבלו במרכז סיור גלבוע מעיינות ע"ש צביקה קפלן החלטה שבתקופה הזו מתמקדים בפעילות דווקא ביישובי
המועצה .הם פנו לכל הישובים והציעו את עזרתם במאמץ הלא פשוט של הקמת תכנית לזמן איכות חינוכי לילדים מכיתות א'
ועד יב'.
צוות המרכז פועל באופן שבועי קבוע בתשעה מיישובי המועצה כשכל ישוב מקבל מספר ימי הדרכה מלאים לילדי א'-ו',
ובמקביל יוצאים עם הנוער של ישובים רבים לטיולים חד ודו יומיים ,וטיולי אחה"צ ושקיעה עם כלי נגינה ,בהתנדבות וללא עלות
לישובים ולמשתתפים.
במרכז הסיור רואים בכך הזדמנות לשיתוף פעולה עם מערכות החינוך של הישובים ,מתוך אמונה כי שיתופי פעולה אלה ימשכו
הרבה אחרי לכתה של הקורונה.
מתחת לאף
לאחר שמגבלת  1000המטר הוסרה ,זה בדיוק הזמן להתחיל לטייל בעמק,
ולחוש את הסתיו באוויר.
אלפי ציפורים נודדות כבר הגיעו לכאן וממלאות את השדות ,הבריכות,
מאגרי המים והמעיינות.
דווקא כעת ,בימים אלה  -הטבע הוא המקום הבטוח ביותר ,והטוב ביותר,
ואצלנו ממש כאן מתחת לאף ,עוטף אותנו מכל כיוון .צאו לטייל וליהנות,
כמובן תוך שמירה על כול ההנחיות.
צילום :גיא שרי
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