
 

 

 
 
 

 השבוע החמישי  -קורונה 
 בתחילת השבוע חזרנו מחופשת הפסח לשגרת החירום. 

ח אדם מצומצם וניתנים השירותים החיוניים. אנו נמצאים בקשר  והמועצה עובדת עם כ
רצוף עם משרדי הממשלה, עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות, מקבלים 

בעת הזו, פועלים על פיהם ומעבירים את  הנחיות ומידע להמשך תפקוד המועצה והאזור 
 . באופן שוטף ורצוף המידע הנחוץ גם לישובים ולתושבים

עם פרוץ הקורונה נפגש מטה הקורונה של המועצה מדי יום ביומו, לאמוד את המצב  
, ובוחן את הצרכים  נפגש המטה שלוש פעמים בשבוע, מקבל נתונים מהישובים -ולהתכונן לתרחישים שונים. כעת, חמישה שבועות אחרי 

עם מנהלי הקהילות, ונערכות פגישות מקצועיות   ZOOMהנגזרים מהשטח בהתאם להתפתחויות ולהנחיות. מדי שבוע מתקיים מפגש 
ין יום הזיכרון לשואה ולגבורה באמצעות טקסים מקוונים בכל רחבי העמק, ואנו מתכוננים לטקסי יום  יהשבוע צו מקוונות בתחומים שונים.

 ן לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה וליום העצמאות.הזיכרו
הטקס האזורי לחללי העמק המתקיים מדי שנה באנדרטה האזורית בהשתתפות המשפחות השכולות ואנשי העמק יהיה בשל הגבלת  

 ביום שלישי בבוקר. המועצה ההתכנסויות מקוון וישודר באמצעות דף הפייסבוק של המועצה ובאתר
 

  חינוך
צוותי החינוך בעמק פועלים באופן מעורר השראה, תוך מחויבות לילדים  

 ולתלמידים. 
מועברים שיעורים מקוונים, המחנכים נמצאים בקשר עם הילדים,   מדי יום

והצוותים מוצאים דרכים יצירתיות מאוד לעורר עניין ולקיים שגרת למידה ככל  
לציון יום השואה, וכבר נערכים   השבוע התקיימו טקסים וירטואליים הניתן.

לטקסים מקוונים לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות  
האיבה. בפני צוותי החינוך עומדת משימה מאתגרת שכן תוך יממה נאלצו 

, ולהמשיך לנהל  יתדיגיטלה הפיסית לכיתה להעביר את כל הפעילות מהכיתה
 לות, קשר ומפגשי 'מה נשמע'.את המרחבים החינוכיים, לקיים פעי

בשגרה, וגם כעת, בשגרת   מוקירים את עבודת אנשי החינוך שלנותמיד אנו 
שיש לנו צוותים נפלאים, מחויבים שעושים את עבודתם תוך תחושת שייכות, מחויבות   -שוב ובעוצמות החירום אליה נכנסנו הם מוכיחים 

 גדולה ואהבה.
כיתות ולבתי הספר תוך הקפדה מלאה על ההגבלות וההנחיות שהועברו על ידי משרד  לגנים, ל , לאתמול חזרו תלמידי החינוך המיוחד

בבלונים ובהתרגשות גדולה, "תחושה של תחילת שנה" כך אמרו. לקראת החזרה ללימודים עברו   יםהצוות והחינוך. את התלמידים קיבל
 חינוך לפעול בהתאם להנחיות וללמידה בקבוצות קטנות של עד שלושה ילדים. ניקוי יסודי, ועם הגעת התלמידים החלו צוותי ה מרחביםה

כל פעולה כזו היא מורכבת מאוד בשל הצורך לשמור על המרחק בין אדם לאדם, בשל תנאי הסניטציה הנדרשים, ההסעות, הצורך בצוות  
אופן ישיר מול הורי התלמידים, מנהלי בתי הספר, הנהלת  קבוע שעובד עם כל קבוצת ילדים, ציוד מיגון לכולם ועוד. צוות אגף חינוך פועל ב

 מחוז צפון במשרד החינוך ועוד.  
 לטובת למידה מרחוק. -תרומת שותפנו מקליבלנד  -עוד, חולקו השבוע מחשבים למשפחות בעמק 

ד"ש מחוות עדן עם שקית זרעים של חמניות והנחיות לזריעה וטיפול, בעידן טכנולוגי בונים מספר קורסים רב  ילדי הגנים בעמק קיבלו 
ובבתי הספר העל יסודיים נערכים לקיים את בחינות הבגרות החל מחודש יוני   והמייקינג, STEM -תי הספר בנושאי הבגילאיים שיפתחו לכל 

 נוך. בהתאם למצב ולהנחיות שיתקבלו ממשרד החי
 

  עידן טכנולוגי
ערכות יצירה וטכנולוגיה לילדי העמק החלו בעידן  3000לאחר שיצרו מעל 

 טכנולוגי לייצר מסכות וקופסאות מיגון לטיפול בחולים. 
צוות עידן טכנולוגי נרתם למשימה החשובה יחד עם קבוצה של מייקרים מרחבי  

יים בבתי החולים הארץ אשר פועלים כדי לתת פתרונות מיגון לצוותים רפוא
וייצר מסכות פנים שקופות שהועברו בתחילה לבתי החולים וכעת מועברות  

 למסגרות החינוך המיוחד בעמק ובאזור ולבתים סיעודיים.
קופסאות אינטובציה אשר מאפשרות לצוותים הרפואיים לטפל   עוד נבנות 

שמעותי  בחולים עם מגע מוגבל ותוך הגנה על הפנים. עידן טכנולוגי הוא חלק מ
ומרכזי בפיתוח החינוכי והאזורי בשגרה, ואך טבעי שגם בימי חירום הוא יתגייס 

והאמצעים הטכנולוגיים    הצוות היצירתיולהרתם למאמץ תוך הפעלת  לסיוע
 במרכז.
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 ועדה מקומית 
, כל אלה באמצעות המערכת המקוונת. ישיבת ועדה ראשונה  4וטפסי  הועדה המקומית לתכנון ובנייה ממשיכה לעבוד, להפיק היתרים

ם פרוייקטים ועבודות  ד במחלקת ההנדסה וחכ"ל ממשיכים לק ,מאחר וענף הבנייה ממשיך לעבוד  .ZOOM -התקיימה היום באמצעות ה
 במבני חינוך, מבני ציבור ובהרחבות בישובים.

 
 

 מתנ"ס
מותאמת לתקופת הקורונה ולהנחיות  במתנ"ס פועלים ליצירת שגרת פעילות 

 המתבקשות.
במרכז למוסיקה מתקיימים שיעורי מוסיקה מקוונים. התלמידים נפגשים עם  

 - המורים וממשיכים את הלמידה והאימון. כך גם במרכז למחול ובחוגי הספורט
מתקיימים שיעורים מקוונים והצוותים שומרים על קשר עם התלמידים  

 ל כושר והמיומנויות הפיסיות.ומעודדים אותם לשמור ע
בספריה האזורית הוקם מערך הזמנות דיגיטליות של ספרים וחלוקה באמצעות 

 משלוחים.
צוות החינוך הבלתי פורמלי נמצא בקשר עם רכזי החינוך, המדריכים ומנהלי  
שלוחות המתנ"ס, לצורך מציאת מענים מותאמים לצרכי הישובים, רעיונות  

 ורגת לשגרה כשזו תחל. לפעילות והכנה לחזרה מד
פעילות התרבות עברה גם היא לדיגיטל, והשבוע התקיימה סדרת הרצאות שהעבירו אנשי העמק במגוון תחומים. לקראת השבוע הבא  

זרים  כרון, טקס יום הזיכרון מצולם בימים אלה ויועבר באופן מקוון, באנדרטה האזורית יונחו יסדרת הרצאות קצרות שבין שואה לז תועלנה
עם   10:00עוד בטרם הסגר הצפוי, ולקראת יום העצמאות מכינים משחק בריחה מקוון מיוחד ברוח העמק, שיחל ביום העצמאות בשעה 

 חידות, משימות ושלל הפתעות. 
 

 שירותי המועצה בזמן קורונה 
האדם במבנה המועצה, אנא כתבו   חוכל מחלקות המועצה ובעלי התפקידים לרשותכם. אם אינכם מקבלים מענה טלפוני בשל הצמצום בכ

 קישור  -מייל ויחזרו אליכם. לכל מספרי הטלפונים וכתובות המייל 
 
 
 
 

 
 ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 

 למדינת ישראל 72  -ויום העצמאות ה
 אנו מחבקים מרחוק את המשפחות השכולות 

 ומאחלים חג עצמאות שמח! 
 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין

 ראש המועצה 
    
 
 
 
 
 

 


