
 

 

 
 
 

 6השבוע ה  -קורונה 
פגש, לחבק ולציין את המועד והחג יחד  יודאי עוד שנים רבות. אי היכולת להוב נזכור את יום הזיכרון ויום העצמאות כפי שציינו אותם השנה 

י עם זאת יוזמות רבות בקהילה התרחשו והקושמאוד מאתגרים וכמעט בלתי נתפסים, ועברנו שבוע חזק, משמעותי ומטלטל כאחד. היו 
 שאולי ברבות הימים יהפכו למסורת או יתפתחו בכיוונים שונים.   ,והאתגר הפכו להזדמנויות מרגשות

זורי שצולם, נערך ושודר באמצעים הדיגיטליים של המועצה, נפגעי פעולות האיבה ציינו בטקס אאת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ו
שנשלח לישובים מספר ימים קודם לכן,   ,משחק הבריחה "אסקייפ מעיינות" ואת יום העצמאות שנחגג מדי שנה ברוב עם, חגגנו עם 

ישובים ערכו טקסים, סרטונים, מבצעים  כל הב בבתי התושבים. - התבצע ברובו באמצעים הדיגיטליים ובאמצעות משימות משפחתיות 
י, חיילות וצעירי שנת השירות של העמק  נשלחו שוקולדים לכל חייל -לקראת החג . פעילויות ברוח החג והנחיות הקורונהאינספור ו

 מהמועצה עם ברכת חג מרחוק. 
משבר הקורונה הפך להיות חלק מאורחות חיינו, וכפי הנראה השגרה החדשה החלה כבר עם שלל ההנחיות שאיתן נתמודד עוד זמן רב או 

במועצה אנו לומדים  לפחות עד שימצא חיסון לנגיף.
הגדרת   את השגרה החדשה ונערכים לקראתה עם

המשימות העיקריות ושינוי תכניות העבודה והתקציב 
 . 2020בהתאמה עד לסוף 

חשוב לזכור, ההנחיות מתעדכנות באופן תדיר וכמעט  
  על בסיס יומיומי, אולם המצב יכול להיות הפכפך 

כפי  ועלינו לשמור ולהקפיד על ההנחיות 
שמור על בריאות אישית, משפחתית,  ול מתפרסמות ש

 .נקי מקורונהועמק  קהילתית

 
 חינוך 

החינוך לחזרה לשגרת קורונה בגנים ובכיתות   אגף בלאחר שבשבוע שעבר חזרו ללמוד תלמידי החינוך המיוחד בבתי הספר ובגנים, נערכים 
 . 'ג - 'א

ואנו אולם נכון לשעת כתיבת שורות אלה, עדיין אין החלטה ברורה באשר להתנהלות בשבוע הבא לשגרה, חזרה ה קיבלנו את מתווה
 החלטות משרדי הממשלה והנחיות מסודרות.מצפים ל

חלוקה לקבוצת קטנות, יום לימודים   -אם וכאשר יחזרו התלמידים הצעירים לגנים ובתי הספר, יהיה זה תחת הנחיות מחמירות וביניהן 
ים לדאוג לארוחות אישיות  ורעל ההלמידה בשתי קבוצות לאורך כל ימות השבוע. ובבתי הספר  נים,למידה בחלק מימי השבוע בג ,קצר

חבישת מסכות במרחבים הציבוריים   הקפיד עלהילדים ידרשו לוכמובן  על בסיס יומיומי על תצהירי בריאות לחתום  לילדים )לא תהיה הזנה(
 ועוד.

ריות וכל  . בשלב זה מרכז המועצות האזועם משרדי הממשלהטרם הוסדר ו מאוד מורכב, הוא שונהנושא ההסעות במועצות האזוריות 
ואנו נערכים לחידוש השגרה על פי החלטות מרכז המועצות   דד עם ההסעות תחת הנחיות הקורונההרשויות הודיעו כי לא יוכלו להתמו

אנו ממתינים להנחיות ואישורים לפתיחת החינוך  ב ימשיכו ללמוד מרחוק, וי" -' כיתות דהאזוריות. מעונות היום לא יפתחו בשלב זה, 
 ם.החברתי בישובי

 לקראת המתווה הצפוי והסנכרון בין המערכות הפורמליות והבלתי פורמליות.עם רכזי החינוך בישובים  ZOOMהבוקר נערכה פגישת 
גם השבוע, חשוב לנו לציין את הצוותים החינוכיים בכל רחבי העמק אשר תוך כדי אי הוודאות, המסרים שמגיעים מהתקשורת, ההנחיות  

בשגרה שונה ומאתגרת מאי עם התלמידים והילדים,  אישי ממשיכים לעבוד במלוא המרץ, לשמור על קשר -שמגיעות ממשרד החינוך 
יהיה האתגר גדול   -גם עם החזרה למסגרות  תוך כדי הכנת המערכות לחזרה לשגרה כפי שתהיה., שיעורים מקוונים, טקסים בזוםפעם: 

 ר לילדי העמק את המקום המשמעותי לשיח וללמידה.מאוד, אולם אנו בטוחים שיחד נעשה את המיטב על מנת לאפש
 

 הנחת ארנונה לעסקים 
 לקראת סוף השבוע שעבר חתם שר הפנים על תקנות ההסדרים במשק המדינה ועל הנחה מארנונה. 

מתשלום הארנונה לתקופה של שלושה חודשים לנכסים הזכאים כהגדרתם בתקנות בתקופה   100%החלטה זו מאפשרת מתן הנחה של 
אנו מקווים שהנחה זו תוכל לעזור ולו במעט לעסקים בתקופה מורכבת זו של משבר כלכלי עמוק המשפיע על כלל   . 1.3-31.5.2020ן שבי

 המשק בארץ ובעולם.
לרבות כאלה שכבר  , יקבלו אותה באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת פנייה או בקשה למועצה -הנכסים הזכאים להנחה ע"פ התקנות הנ"ל 

 .שילמו את הארנונה בגין חודשים אלה

 .כאןהתקנות המלאות  -לרשותכם 
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   חברתיים לשירותים המחלקה
  ות ומגוונ רבות הפניות . בישובים התפקידים וממלאי מהתושבים שעולים לצרכים מענה למתן המשבר מתחילת תומגויס המחלקה עובדות
  לצורך הצרכים במיפויי עוסקות המחלקה עובדות . ועוד נפשי סיוע, זכויות מיצוי, תושבים של חובות, במזון סיוע, חומרי סיוע וכוללות
  קשר  יוצרות, לעזרה הזקוקים ויחידים למשפחות לסיוע פעולה שיתופי העובדות יוזמות  בנוסף. התושבים לצרכי תקציבים ובהשגת חלוקות

 .ועוד בבית הרבות השעות עם התמודדות, חרדות הפחתת לצורך  נפשי  סיוע למתן חם  קו ומפעילות לשלומם  ובודקות ם הפוני עם
 מזון ו/או תווי קניה לקשישים ולמשפחות.  סלי לחלוקת  ודואגים בזריזות התארגנו המועצה ועובדי הרווחה משרד

  ובריאות רווחה מנהלי פורום עבור זום  מפגשי  שני המחלקה קיימה, בנוסףו בעלי צרכים מיוחדים,  לילדים טבלטים נקנו ם "של קרן בתמיכת 
 .  חירום לשגרת ובמעבר עמיתים למידת, האוכלוסייה על  המצב בהשפעות שעסקו  רווחה י"צח מתנדבי בתגבורת

 
 פרח ותעודה 

 ביישובי המועצה. החיים בינינו ביום שישי האחרון, חולקו פרחים ותעודות לשורדי השואה
והעניקו להם   באמצעות מחלקת הביטחון והי מחווה מרגשת של פיקוד העורף בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים אשר הגיעו לכולםז

 אות ההערכה על היותם דוגמה ומופת לכולם. את 
 

 מיוחד בימי קורונה נופש 
דים  ביוזמת אשכול הרשויות 'כנרת עמקים' שבו אנו שותפים  התקיימה הפוגה למשפחות עם יל

 בעלי צרכים מיוחדים בכפר 'נהר הירדן'.
 ובו , וסופניות כרוניות  מחלות עם לילדים בשגרה המשמש ייחודי נופש  'נהר הירדן' הוא כפר

 הבינו  הקורונה משבר פרוץ עם בגבעת אבני בגליל התחתון. ופעילויות מתקנים של דונם 250
  מקשה מאוד על הזה  שהמשבר, ותוערבי יהודיות רשויות  15 של אשכול , עמקים כנרת באשכול

 פעולה שיתוף  הוליד  הדחוף  הצורך מיוחדים והן זקוקות להפוגה. צרכים  עם  לילדים  משפחות 
 ויצא הופק ותוך מספר ימים, הירדן נהר נופש וכפר צוות האשכול, משרד הרווחה בין יוצא דופן

  הביתמ לצאת תבדחיפו  שצריכות משפחות עבור ,המדינה י"ע כולו הממומן נופשון לפועל
 הרווחה ומנהלות, מקצועי ידע שתרמה "הילד גן" עמותת הצטרפה למאמץ. הכפוי ומההסגר
 .הפרויקט ובין המשפחות  בין וחיברו מדהימה קודש עבודת  שעשו ברשויות

 
 שים טובים עמ

ביום שישי האחרון נכנסו כוחות הביטחון הקהילתיים למסילות והפעם כדי לשמח ילד יום הולדת  
הופתע כאשר צוות השיטור הקהילתי בראשותו של   6קורונה. עידו כרמל שחגג יום הולדת  בימי

קובי בן חמו הגיעו לשמח אותו עם תעודת יום הולדת ושי צנוע שהכינו עבורו. עידו הנרגש ובני 
משפחתו הודו לצוות על ההשקעה וההתגייסות לעשות טוב בימים אלה, וכמובן על המסירות  

 ות השנה. והעבודה בכל ימ
 

 חבילות לחיילים 
 אוספות הגננות בגני המועצה חבילות לחיילים הנארזות על ידי הילדים ובני   -מדי שנה 

 משפחותיהם עם מכתבים וברכות מרגשים ומעבירות אותן ליחידות צה"ל.
 צוות הביטחוןהכינו משפחות כל ילדי הגנים בעמק חבילות לחיילים.   -גם השנה, למרות הקורונה 

 נאספו והעביר אותן לחטיבת הבקעה.אחזקה של המועצה אסף את החבילות הרבות ש הו
 

 אסקייפ מעיינות 
חג העצמאות בעמק המעיינות בא לידי ביטוי חזק ומשמעותי בכל הקהילות. השנה בשל המצב 

 .יזם צוות המתנ"ס משחק בריחה חוצה עמק -חודי יהי
ה לישובים וביום העצמאות לקחו חלק  המשחק נערך באמצעים דיגיטליים, נשלחה ערכת הכנ

בפתרון החידות והאתגר עשרות משפחות מכל רחבי העמק, אשר במשך מספר שעות ביצעו  
 משימות, פתרו חידות והגיעו לפתרון תעלומת הנגיף שאיים לחסל את מי עמק המעיינות. 

 ישר כוח לעושים במלאכה ולכל מי שלקח חלק בפתרון האתגר החשוב.
 

 
 

 ,שבת שלום
 יורם קרין

 ראש המועצה 


