
 

 

 

 
 קורונה

   נמצאים עוד תושבים מאומתים לנגיף.מדי יום ט מעכנגיף מתפשט גם כאן בעמק וה
להיבדק,  בשונה מהסבבים הקודמים, חובת הבידוד היא רק על מי שאינו מחוסן או מחלים, ולאלה שהם מחוסנים או מחלימים מומלץ  

 ולהיכנס לבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית שלרוב מתקבלת מספר שעות לאחר הבדיקה.
 . יויוהתפרצות הקורונה בגל הזה היא שונה, וההנחיות הולכות ונהיות יותר ויותר מותאמות למצב העכש

חלט להמשיך ולקיים את האירועים בהתאם  ? בסופו של הדיון הו? האם לבטלהשבוע התלבטנו רבות בנושא אירועים ופעילויות, האם לקיים
ה ובהקפדה על  מתוך רצון להמשיך את השגרה לצד הקורונה והשלכותיה. אולם המשך השגרה תלוי מאוד בהתנהגות האוכלוסי, להנחיות
 כשמשקל רב ניתן לבדיקות ולקטיעת מגעים והתקהלויות גדולות.  ,ההנחיות

זור ונמצאים בקשר עם אנשי המקצוע בקופת החולים ובפיקוד העורף אשר מספקים  ות באאנו מודעים לעומסים הגדולים על מרכזי הבדיק
אן באזור, וכבר אתמול  מסים ולאפשר לכל מי שזקוק לשירות זה לקבל אותו כומתחמי בדיקות על פי הצורך ברשויות כדי להפחית את הע

 יקות חדשים בתל יוסף ובמסדה. התבשרנו על הרחבת השעות במרפאת כללית בבית שאן ובעוד שני מרכזי בד
 

 ת החקלאים מחא
ההסדרים בחוק  במחאה על הודעת משרדי האוצר והחקלאות לצאת באופן חד צדדי ולהעביר  

ענפי החקלאות,  שינויים בחקלאות, בהם פתיחת המשק לייבוא מזון טרי ואיום על  רפורמה ו

השלטון   מרכז  ידי  על  האזורההוחלט  המועצות  כל  את  המייצג  התאחדאזורי  בארץ,  ת  ויות 

חקלאי ישראל, התאחדות האיכרים בישראל, התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים, לצאת  

ולמחות על המהלך מתוך מחויבות לשמירה על ענפי החקלאות  לשביתת אזהרה ברשויות  

האזוריות. במועצות  ככולם  רובם  מלא  כל    המרוכזים  גב  נתנו  האזוריות  המועצות  ראשי 

ולא ינתן ב שבו לא תהיה קבלת קהל  רוהק  ראשוןוהכריזו על שביתת אזהרה ביום    חלטהלה

  עלולה לגרום החקלאות והאוצר  י  החלטת משרדבכל המועצות האזוריות בארץ.  מענה טלפוני  

 אל לדורות הבאים.למען חקלאי ישרו, חקלאותהניאבק למען  יחד עם השותפים  אנחנו, ופגיעה אנושה בחקלאות הישראליתל

 הטבות מס 
על מנת להכניסם במסגרת תיקון לחוק הטבת    , שהיו בהוראת שעה, שובי המועצהיממשיכים לפעול בנושא הטבות המס לשבעת יאנו  

 .גם שאר היישובים יזכו להטבת המס  -כלל "הרוב קובע", כלומר, מועצה שיותר ממחצית מיישוביה מקבלים הטבות מס  ההמס על בסיס  
יישארו מספר ישובים מחוץ בקידום המהלך מתוך הבנה שבלתי אפשרי הוא שבמועצה אחת    מרכז השלטון האזורי הוא שותף משמעותי

 נמשיך לעדכן.  .להצליחמטפלים בנושא בנחישות מול משרד המשפטים, וועדת הכספים וחברי הכנסת, בתקווה אנו  לחוק.
  

 בית הספר של החופש הגדול 
ברחבי    'ו-'ידים בכיתות אתלמ  1000בית הספר של החופש הגדול הסתיימו היום. בתוכנית לקחו חלק מעל    תוכנית   שלושה שבועות של 

מחלקת ילדים ונוער בשיתוף אגף חינוך הובילו את המסגרות ואפשרו את קיום הקייטנות גם בתוך מערכות החינוך בישובים וגם  העמק.  

מתוך מחשבה וגמישות לאפשר לכל תושב לבחור את    -יכורים ודקלים, זאתשהתרחשו בבתי הספר: שדות, ב  יםימוקדים אזור  הבשלוש

חברות  כמו:    שהגיעו אל תוך המערכות  רבים ומגוונים  המערכת המתאימה ביותר עבור ילדיו. במהלך הקייטנות נהנו הילדים מחוויות ותכנים

החניכים    בו נפגשובאב ש  ליום ט'  מיוחדת  התייחסות   חשבון ואנגלית.  ,בתחומי שפהשילוב למידה  הכרת הטוב,    זהירות בדרכים,  ,ורעות

משחקי   , יוםספורטפעילויות יצירה,    מתנפחים,  ,להטוטנים, משחקי חשיבה  ,קוסמים  כמו  הפגה וכיףת  יועילופ  -, ובנוסף  עם רבני היישובים

ופעי  ,מחשב לכ   .ות בעידן טכנולוגילסרטים במרכז עידן  ולסייעות   ל השותפים לדרך: למנהלות הקייטנה,זוהי הזדמנות להודות  למורים 

 על מנת לאפשר מרחב בטוח ומעניין לילדנו בחופש הגדול.  לשהתמסרו למשימה זו ועשו את הכ

 
  שבת שלום,

 יורם קרין
 ראש המועצה
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