
 

 

 
 
 

 7השבוע ה  -קורונה 
 הקורונה פרצה לחיינו לפני שבעה שבועות והיא כאן כדי להישאר כנראה עוד זמן מה.

בשבוע האחרון התחלנו לראות את החזרה לשגרה מדורגת. זוהי לא השגרה הידועה והמוכרת לנו, זו שיצאנו ממנה לפני קרוב לחודשיים,  
 יש תחושה של חזרה לשגרה. -עם פתיחתם המדורגת של מערכות החינוך, העסקים, פארקים לאומיים ומקומות העבודה  -ובכל זאת 

בעוד כחודש נחזור לפעילות מלאה, אבל לשם כך עלינו להמשיך ולהקפיד על   -ואם המצב לא ישתנה אסור לטעות. יש הקלות רבות, 
 מ' והקפדה על ניקיון אישי. 2חבישת מסכה במרחב הציבורי, שמירת מרחק של   -ההנחיות שעיקרן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  חינוך
 י"ב. -לבתי הספר, וביום שלישי תלמידי י"א   'ג -'ביום שני חזרו ילדי כיתות א

ספר היסודיים הייתה זו תחושה של פתיחת שנת לימודים שנייה. הרבה בבתי ה
התרגשות באוויר, הכנות מרובות מוקפדות ומותאמות למתווה משרד החינוך  

לומדים חמישה ימים בשבוע, עד  'ג -'כיתות א והנחיות משרד הבריאות.
שר  הצהריים, ואילו תלמידי התיכוניים עסוקים בעיקר בהכנות לבחינות הבגרות א

 יחלו בחודש הבא.
לקראת חידוש הלימודים נתלו שלטי הסברה בכל הכניסות והמרחבים בבתי  
הספר, בלונים ופרחים חיכו לילדים ולצוותים בבוקר יום שני, ועם הגעתם לשער  
בית הספר הופנו התלמידים ישירות לכיתות. מדי בוקר מגיעים הילדים והצוות עם  

ים מסכות במרחבים הפתוחים והציבוריים, עטוי -הצהרת בריאות חתומה, כולם 
שומרים על מרחק בין אחד לשני ומקפידים על ניקיון וחיטוי השולחנות והסביבה 

 לומדים, צוברים חוויות, ומעבדים את חווית הזמן הארוך ששהו בבית בבידוד עם המשפחה.  -מעת לעת. לצד העיסוק באלה 
ונות היום והגנים בכל רחבי המועצה. לאחר ימים ארוכים של דיונים במשרדי הממשלה הוחלט  מע -ביום ראשון צפויים לחזור ילדי הגיל הרך 

 אתמול לפתוח גם את אלה. 
בשיחת זום שקיימנו ביום שני עם מובילי  המתווה הוא לא פשוט ודורש מכולם הרבה מאוד עבודה, סבלנות ואורך רוח. צוותים והורים.

 ון הביעו כולם שביעות רצון ושמחה גדולה מהחזרה לשגרה למרות המגבלות.   החינוך בעמק בתום יום הלימודים הראש
זוהי תחילתה של חזרה מדורגת לשגרה מסוג אחר, ואנו כבר מצפים לשובם של כל שאר התלמידים אשר צפויים לשוב לבתי הספר עד סוף  

 חודש מאי ולשגרה מבורכת. 
 
  

   27תיקון 
וקבע שמחיר המים השפירים   2017לחוק המים עבר בתחילת שנת  27תיקון 

ל הארץ. המשמעות היתה יצירת מציאות קשה עבור  לחקלאות יהיה אחיד בכ
חקלאות העמק שמתקשה לשלם את המחיר הזה, ולכן היה הכרח לחתור  
להסכם שירכך ככל הניתן את המשמעויות הקשות ויאפשר את המשך קיום  

 ושגשוג החקלאות האזורית.  
ש שנים שבהם ניהלנו מו"מ ארוך וקשה עם משרד  לאחר למעלה משלו ,השבוע

  האוצר, רשות המים, משרד החקלאות והתאחדות החקלאים, נחתם הסכם 
יאפשר,   מתווה שיאפשר את המשך קיומה של החקלאות באזור. ההסכםהמעגן 

נוספת לאזור, להבטיח את   בין השאר, להביא כמות מים שפירים משמעותית
  ל הישובים והחקלאים, ולייצרדת המים האזורית לטובת כהמשך תפקודה של אגו

 ל יישובי האזור.מתווה להקמת מתקנים סולריים שההכנסה מהם תשרת את כ
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 התו הסגול 
ובו המתווה החדש לחזרה הדרגתית   -משרד הבריאות פרסם את התו הסגול 

ל"שגרת קורונה", תחת הנחיות מפורטות לכלל המשק: הציבור הרחב, מקומות 
החל מיום ראשון תעבור המועצה לעבוד משגרת חירום, לעבודה   עבודה ועסקים.

 תחת מגבלות והנחיות התו הסגול.
המשמעות היא שלא תתקיים קבלת קהל פרונטלית במבני המועצה, אולם כל  
השירותים יופעלו באמצעים מקוונים. באמצעות אתר המועצה, המוקד, טלפונים  

ו לקדם מהלך שהתחלנו כבר לפני מספר חודשים,  זוהי הזדמנות עבורנ ומיילים.
לשדרג את כל מערך השירותים, ולעבור למענה קל מותאם ונגיש לתושבי  

 המועצה.
במתנ"ס יחלו בשבוע הבא שיעורי נגינה פרטניים וחוגי ספורט תחרותיים,  

 בהתאם להנחיות ומתחילים בהתארגנות להכנת הכיתות והאולמות לקראת החזרת שיעורים ואימונים בשבועות הקרובים. 
 
 
 
 
 
 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין

 ראש המועצה 
 


