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קורונה
בשבוע האחרון אפשר היה לראות עלייה חדה במספר המאומתים לקורונה בארץ.
גם כאן בעמק הייתה עלייה משמעותית במספר החולים ,וכתוצאה מכך עלייה גדולה
מאוד במספר המבודדים :בודדים ומשפחות.
אפשר לראות בהתנהלות הצוותים בישובים את הטמעת "שגרת הקורונה" בטיפול
במאומתים ובמבודדים ,ובכללי  -את הטמעת ההנחיות לקטיעת שרשראות ההדבקה.
צוות המתשאלים של המועצה שעבר הדרכה של משרד הבריאות ,פועל במרץ רב מול
המאומתים ,ודואג לוודא שכל מי שבא עימם במגע יודע מה עליו לעשות .הצוות
שמונה כרגע ארבעה עובדים מקבל מחמאות רבות על אורך הרוח ,הסבלנות
והסובלנות ,ומאור הפנים מול התושבים.
בבית שאן פועל באינטנסיביות רבה מתחם החיסונים ע"פ הנחיות משרד הבריאות,
וכן מתחם בדיקות .למרות האתגרים הרבים עושים צוותי המרפאות ככל שמתאפשר
להם לתת מענה לכל דורש ,ואנו מוקירים להם את תודתנו הגדולה.
החל מחצות הלילה יחל סגר .זהו הסגר השלישי השנה ,והפעם כפי הנראה הולך
להתהדק בשל העלייה הגבוהה של התחלואה .כל מסגרות החינוך נסגרות מלבד מסגרות החינוך המיוחד .צוותי החינוך
ערוכים ללמידה מרחוק ,מקומ ות העבודה יצומצמו לחיוניים בלבד ,ועובדים רבים יעברו לעבוד מהבית ,עוד יצומצמו
התחבורה הציבורית וההתקהלויות.
אנו שולחים הוד עות מסודרות ומעודכנות על פי המידע שמתקבל ממשרדי הממשלה באופן קבוע ,וממשיכים לעדכן כל
הזמן על פי הצורך.
הבוקר  -לקראת הסגר  -התקיימה פגישת  ZOOMעם מנהלי
הישובים שבה חודדו ההנחיות להתנהלות הקהילות בשעה זו.
דייקנו את הצורך בשמירה ובהקפדה יתרה על הנחיות הסגר
והעברת מסרים ברורים לתוך הקהילות .הזכרנו שבשבועיים
הקרובים משרדי המועצה יהיו סגורים אך אנו נמשיך לתת את
כל שירותי מועצה במסגרת הגבלות הסגר.
בצהריים נפגשנו עם מובילי החינוך ומנהלי בתי הספר אשר
מתמודדים בתקופה מאתגרת זו עם שינויים תכופים ומנסים
לתת פתרונות יצירתיים ומענים מתאימים ככל שמתאפשר,
וגם בשבועיים הקרובים ימשיכו להיות בקשר עם התלמידים וללמד מרחוק.
אנו מוקירים את עבודת כל בעלי התפקידים במרחב המתמודדים כל אחד בתחומו ועושים ככל הניתן על מנת לשמור על
ההנחיות מצד אחד ,ולהמשיך את הרציפות התפקודית מצד שני.

אישור תקציב
בשבוע שעבר אושר תקציב המועצה לשנת  2021בישיבת מליאת המועצה האחרונה ל.2020 -
גם  2020וגם  2021הן שנים מאתגרות ומורכבות מאוד מבחינה תקציבית .שנים שבהן  -אין תקציב מדינה ,ומדינת
ישראל מתנהלת תחת ארבעה סבבי בחירות.
 2020נפתחה עם משבר הקורונה ,ותקציבים רבים הופנו לצורך המאבק בנגיף ,ו 2021 -מתחילה באי ודאות גדולה מאוד.
תקציב המועצה שאושר ,עומד על  162מיליון  ,₪ומביא לידי ביטוי את תכניות הפיתוח הצמיחה בשלל התחומים שבהם
עוסקת המועצה האזורית ופעילות שוטפת הכוללת שירותים לתושב ,צמיחה דמוגרפית ,פיתוח ,פעילות תרבות הפנאי,
חקלאות ,תיירות ,תעסוקה ועוד תחומים הקשורים לפיתוח האזורי הכולל.
בשל אי הוודאות הגדולה ,תקציבים ומענקים ממשרדי הממשלה מוטלים עדיין בספק ,ואנו נידרש לפעול בזהירות
ואחריות תקציבית רבה.

אישור תושב
כחלק ממערך השירותים הדיגיטליים עליהם אנו שמים דגש בשנה האחרונה ,נשלח עם פתיחת השנה האזרחית קישור
להורדת אישור תושב באופן עצמאי ,לכל תושבי המועצה הזכאים להטבת מס על פי כל הקריטריונים.
זוהי השנה השנייה שבה מקבלים תושבי העמק קישור ישיר שבו הם יכולים לקבל שירות בדקות בודדות מכל מקום בו
הם נמצאים ובכל שעה .מעל  2500תושבים כבר השתמשו בשירות הזה רק השבוע.
הקורונה האיצה את כל תהליכי הדיגיטל .לשמחתנו ,תכניות המועצה והמטרות שהצבנו לעצמנו בתחום שיפור השירות
לתושב הקדימו את תקופת הקורונה ,וכך עם פריצתה – היינו מוכנים עם שירותים דיגיטליים רבים ,ואתר מועצה חדש
שעלה לאוויר.

סגר
מיום ראשון המועצה עוברת לעבוד במתכונת חירום מצומצמת .מבנה המועצה יהיה סגור ,ואנחנו עוברים לעבוד מהבית.
שירותי המועצה החיוניים וליווי הישובים ימשיכו להינתן במגבלות הנחיות הסגר.
נהיה לרשותכם בכל האמצעים הדיגיטליים :מיילים ,טלפונים ,אתר המועצה ומוקד המועצה  24/7בטלפון 04-6588107
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