
 

 

 
 

 2020קורונה 
 לאחר שבגל הראשון לא הגיע לכאן. ,זה היה שבוע מטלטל בצל נגיף הקורונה שחדר לעמק ולישובים 

הגבלת התכנסות וסגירת בריכות השחייה, חדרי   -ממשלת ישראל החליטה על הגבלות והנחיות מחמירות, וביניהן 
 כושר, ברים, מועדונים, כל מופעי התרבות ואולמות האירועים.

 נו נמצאים בקשר שוטף עם הרופא הנפתי ומקבלים דיווח שוטף ואנונימי על החולים המאומתים בעמק.א
גנים ביישובי העמק חלתה בקורונה. בשל כך נכנסו לבידוד   9 -בתחילת השבוע התברר כי מדריכה בחוג חיות שעברה ב

 ילדים ובני משפחותיהם. 200 -כ
בשיתוף עם  ביום שלישי, נפתח  ,רבית בתקופה מאתגרת במיוחדינוחות מעל מנת לרכז את הבדיקות ולאפשר להורים 

 ומשרד הבריאות מתחם בדיקות באולם הקימרון והילדים הגיעו עם הוריהם לבדיקה. קופת חולים כללית
מטה קורונה במועצה חזר לפעול, תוך מעקב וקשר רצוף עם הנהלות הישובים ויו"ר צח"י, והבוקר התקיים מפגש עם  

 הישובים בזום. מנהלי
 חולים מאומתים, עשרות משפחות נכנסו לבידוד משפחתי, ויש עוד מבודדים רבים.   30 -קרוב ליש בעמק כבר 

  2לא נוח לעטות מסכה בכל יציאה למרחב הציבורי, קשה לעמוד במרחק של הקפידו על הנחיות משרד הבריאות! זה 
 הפעולות אשר ירחיקו את נגיף הקורונה מכל אחד ואחת מאיתנו.  אלה הן -ו ימ' ולשמור על מרחק פיזי אולם נכון לעכש

  שהתקבלו השבוע משמעויות לא פשוטות עם סגירת כל פעילויות  הנחיותאנו נמצאים בעיצומו של החופש הגדול, ול
. אולם השמירה על בריאות הציבור גוברת על כל אלה וחשוב לקחת אחריות אישית  התרבות והפנאי והבריכות

 , להקפיד ולשמור על ההנחיות ולעצור את שרשרת ההדבקה.וציבורית
 

 
 יועז הנדל

הנדל. השר ביקר בעידן ביום שלישי אחר הצהריים הגיע לביקור בעמק שר התקשורת ח"כ יועז 
הישוב החדש, במצפה  -ביקרנו במיטל  שם יש אתגרי תקשורת רבים.  משם עלינו לגלבועטכנולוגי, 

התקשורת  הצורך בקידום השר דיבר על דיין אין סיבים אופטיים, ובגלבוע עשמיר ובמרכז הרוח. 
זורי הפריפריה של מדינת  ת לתעסוקה ושיפור איכות החיים באיצירת האפשרויוהמהירה והאיכותית ו

 ישראל.  
 

 ב "צומת עין הנצי
הינם צמתים מסוכנים. לאחר מספר שנים שבהן לחצנו וביקשנו לקדם את שיפור הבטיחות   90הצמתים עין הנציב ושלוחות על כביש 

מעגלי תנועה על הכביש. כיכר אחת תבנה בצומת עין הנצי"ב  2בכביש, החלו השבוע עבודות ראשונות של חברת נתיבי ישראל לבניית 
שיפור הבטיחות לרכבים ולהולכי הרגל הרבים אשר חוצים  לרות אלו יגרמו להאטת הנסיעה על הכביש וכישתי כ והשנייה בצומת שלוחות.

 את הכביש מדי יום ללא תשתית לכך. 
 

 שביתת העובדים הסוציאליים
ביום שני פתח איגוד העובדים הסוציאליים בשביתה. האיגוד נוקד בצעד חריף זה בעקבות החוסר  

ים  אלימות פיזית ומילולית בהיקפים שהולכוח אדם, ושי בגיוס כהמתמשך בכוח אדם בלשכות, ק
 וגדלים מצד הלקוחות והמטופלים ותנאי העסקתם. 

העובדות הסוציאליות במחלקה לשירותים חברתיים שלנו, פועלות במסירות ובמקצועיות תמיד  
ב,  ובעיקר בימים לא פשוטים אלה, למען תושבי המועצה, אנו מביעים הזדהות במאבקם החשו

 והבוקר לקחנו חלק בהפגנת העובדים הסוציאליים באזור שהתקיימה בצומת תל יוסף. 
 

   מוגנות בהסעות התלמידים
הנהגים  תחבורה והישובים. הבתי הספר, מחלקת בשיתוף  פרויקט העלאת רמת המוגנות בהסעות בתי הספר חלבחודשים האחרונים ה

 דדות טובה יותר בזמן הנסיעה ואל מול הילדים. סדרת מפגשי הכשרה שמטרתה לתת כלים להתמו עוברים
רכזי ההסעות בבתי הספר היסודיים עומלים יחדיו על ניסוח אמנת הסעות מועצתית שתהווה עוגן להתנהלות בהסעות התלמידים ותתווה 

העבודה . וההורים בתי הספר, התלמידים, הנהגים תוך התייחסות לתפקידו של כל אחד מהשותפים: ,התנהלות אחידה לכלל בתי הספר
 .הורי וילדי המועצה בקרוב ולקראת פתיחת שנת הלימודים תוחתם על ידי על האמנה תושלם

 
 

 שבת שלום!
 ,  יורם קרין
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