
 

 

 
 
 

 חינוך בעמק 
 כל בתי הספר בעמק חזרו לשגרה מלאה וכך גם במרחבי הלמידה בעידן טכנולוגי, חווה בעדן ובנש"ר. 

על בתי   התלמידים והצוותים החינוכיים, אולם הדיווחים -הנחיות התו הסגול לבתי הספר הכוללות מסכות וריחוק מאתגרות את כולם 
ייבים את כולם לעמוד בהנחיות, על  או אנשי צוות שחלו בקורונה הם תמרורי אזהרה המח הספר ברחבי הארץ שנסגרים בעקבות תלמידים

 מנת שכל מוסדות החינוך ימשיכו לפעול והשגרה תישמר.
יסודיים תסתיים רק בסוף החודש ואילו חודש יוני הוא חודש של סיומי שנה והשנה הוא יוצא מן הכלל. שנת הלימודים בבתי הספר העל 

 הספר היסודיים במהלך יולי. בגנים ובבתי
אנו נערכים לתכניות בתי הספר של החופש הגדול בזהירות ותוך מציאת חלופות לפעילות אשר תאפשר ביטחון ושמירה על ההנחיות  

ה, תוך תשומת לב להתפתחויות ורעיונות יצירתיים  ובריאות הילדים והציבור כולו. בד בבד החלה הערכות לפתיחת שנת הלימודים הבא
 למידה משמעותית בכל תרחיש.ל
 
 

 מתנ"ס עמק המעיינות 
במהלך השבועות האחרונים חזרו בהדרגה גם הפעילויות הבלתי פורמליות, תנועות הנוער החוגים והאימונים. השגרה החדשה לשמירה  

על   ם בריחוק ובשמירהלרקוד ולהתאמן ג ,למידות רבים וביחד לומדים לנגן על הבריאות מציבה אתגרים אך לשמחתנו חזרו תלמידים ות
כללי הבריאות. במתנ"ס פועלים במרץ לקראת מפגשי סיומי השנה וסיום תהליך הלמידה גם בשנה זו. בנוסף בימים אלו נערכים לבניית  

 פר , רישויי  הקייטנות, ופעילות בכל רחבי העמק.פעילות הקיץ במרחבי העמק לילדים לנוער ולכל המשפחה, וכן לבניית קייטנת בתי הס
 
 

 שריפה במירב 
אמש פרצה שריפה במירב. השריפה התפשטה והגיעה לקרבת הבתים. לוחמי האש  
בסיוע המתנדבים מיישובי העמק, אנשי מחלקת הביטחון, שפועלים בשבועות  
  האחרונים באינטנסיביות רבה במוקדי אש רבים בעמק, יחד עם התושבים פעלו 
במשותף לפינוי התושבים ולכיבוי השריפה. הערנות וההתגייסות המהירה של  

 נעה את התפשטות השריפה. המתנדבים מרחבי העמק מ

  
 תצפית גשר הישנה על שביל עמק המעיינות 

י",  רבמהלך תקופת הקורונה נערכה המועצה האזורית עמק המעיינות ל"יום שאח
וביצעה באמצעות רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, הקמת תצפית חדשה מעל גשר  

 הישנה על שביל עמק המעיינות. 
העבודות, אשר הסתיימו החודש, כללו חישוף השטח, הכנת תשתיות, ביצוע שבילים,  
מבואת חנייה ופרגולת תצפית. בתוך כך, בוצעו עבודות תחזוקה וניקיון בכל המצפים  

ביל דרך נוף גאון הירדן. במסגרת העבודות הוסדרו חמישה מצפים, כחלק  שלאורך 
 מהערכות לקראת עונת הקיץ ופתיחת המצפים לציבור לימים שלאחר משבר הקורונה.  

 
 
 

 פרויקט נחל מודע   
בימים אלו ממשיכים ברשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי בעבודות להנחת מעביר מים מול  

רויקט להסדרת נחל מודע, הגדלת החתך והסדרת השיפועים  קיבוץ שלוחות, במסגרת פ
 . 2020בנחל. הפרויקט צפוי להסתיים במהלך שנת 

 
 

 
 

 
 שבת שלום!

 ,  יורם קרין
 ראש המועצה 
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