
 

 

 
 

 2020קורונה 
 וכך גם מספר המבודדים.  מספר החולים הפעילים בעמק יורד מדי יום.

מבודדים, ,  עובדים ודיירים שחלו בנגיףבישובים עין הנציב וגשר מתמודדים עם הקורונה בבתים הסיעודיים.  
 בית בגשר הלכו לעולמם בסוף השבוע האחרון. מהשני חולים מבוגרים הרב ולצערנו 

ינויים במדיניות משרד הבריאות, ושחרור  , בעקבות השים מדי יום ממשרד הבריאות, אולם דיווח  אנו מקבלים 
הי ידי המרפאות  החולים הפעילים  האמיתי של  מספר  היש קושי במעקב אחרי    -שוביות יחולים מבידוד על 

 והמחלימים. 
 מתנ"ס. ובבבתי הספר ודים תשפ"א שנת הלימהבוקר נערכה שיחת זום עם מנהלי הישובים שבה הוצגה ההיערכות לפתיחת 

עדיין לא ברורה לגמרי. ברור הוא שהתלמידים ילמדו באופנים שונים, בימים שונים, קפסולות,  פתיחת שנת הלימודים    ת מתכונ 
קרב או תכנית לנוער   כמו תכנית   ,מרחוק ועוד. מדי יום מגיעות הודעות על תכניות חינוכיות חשובות מאוד שמתבטלות לימודים  

 בסיכון או נוער נושר, מה שמשפיע על כל התכניות השוטפות של אגף החינוך ובתי הספר.
חוגים באופן שבו הפעילות לא תופרע על ידי הנחיות שעוד אולי  פעילות הבלתי פורמלית והגם במתנ"ס מתארגנים להפעלת ה

גם כאלה שימשיכו להתקיים תחת   תהיינהבישובים ו   ה, חלקבמרחבים החינוכיים   תתרחש  פעילות יקבעו בהמשך, כשחלק מה
 ההגבלות במרכז עידן כפי שהיו עד היום. 

 במועצה ממשיכים לעבוד בקפסולות. אין מעבר עובדים בין המבנים, והשירותים ניתנים באופן מקוון.
 הוא התקציב.ביניהם רכזי מאוד לגבי שלל נושאים, כשהנראה כי אנו צועדים לעבר השנה הבאה עם אי וודאות גדולה מ

עד זהירות רבה,  תחומיו מושפע מכך, ולכן אנו פועלים תוך    מגווןעצה על כל  תקציב המו  תקציב המדינה טרם אושר, ולכן גם 
 להתבהרות התמונה. 

חשוב להמשיך להקפיד על ההנחיות בכל המרחבים ולשטח את עקומת התחלואה על מנת שנוכל לשמור על בריאות הציבור,  
 ור לשגרה מוכרת וטובה.ולחז

 
 דוד ניר

 על  מאוד   משפיע  בתקשורת   כותרות   הרבה  שתופס  האירוע."  האסי"  אירוע  עם   האחרון  וחצי  בחודש   מתמודדים   דוד   בניר
 ברמה   נכונים   פתרונות   לייצר  מאומצים   וניסיונות   הקהילה  הנהלת   עם  שוטף  קשר  לצד   . בה  שחיים   האנשים   ועל  הקהילה
 . הקהילתי והחוסן התושבים  לחיזוק במשותף הפועלים  המועצה צוותי עם  הישוב צוותי של ותפת מש  עבודה נעשית  , האזורית 

 
 

 מתחדשים מועדוני נוער
בשבועות האחרונים הסתיים שיפוץ מרכזי הנוער ברוויה ובבית יוסף בתמיכת פרויקט 

דו בריהוט חדש ומזמין ומכשירים  המבנים צוי  שיקום שכונות במשרד הבינוי והשיכון.
 חשמליים, הסביבה בחוץ התחדשה בפרגולות ובדשא.  

הנוער   ירדנההמרכזי  מתנ"ס  בשלוחת  הנוער  לבני  מענה  יתנו  יוסף, -מחודשים  בית 
בני   עבור  וחברתית  חינוכית  ערכית,  לפעילות  בית  ויהוו  ביכורה,  מתנ"ס  ובשלוחת 

 הנוער בישובים האלה. 
 

 
 איתן מגרש ספורט בנוה 

 השבוע הושלמה בנייתו של מגרש הספורט בנוה איתן.
 תשתיות  לאחרונה פותחו . חדשות  משפחות  ולטקו כולל צמיחה בתהליך נמצא הישוב

ההרחבהבשכונ   ציבוריות  ה   בסיוע  ת  של  הדיור  ארה"ב(     JNF-קרן   ונפתחו)קק"ל 
התחנכו    שנים   22  לאחר   הקיבוץ  בתוך  החינוך   מערכות   מחדש  ישוב ה  ילדיבהן 

 והכנת   הצמיחה  בתהליך  נוסף  עוגן  הוא  בישוב  הספורט  מגרש  . הסמוכים   ביישובים 
 .  חדשות  משפחות  של לקליטתן הציבוריות  התשתיות 

  ובוצע   הישובו  המועצה,  והפריפריה  הגליל  הנגב  לפיתוח  המשרד   בסיוע  נבנה  המגרש
 .של המועצה הכלכלית  החברה י"ע
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 פורצים מקטע חדש - שביל גאון הירדן 
יצאה  ה רמ"י  של  פתוחים  שטחים  על  לשמירה  הקרן  עם  בשיתוף  האזורית  מועצה 

באמצעות רשות ניקוז ונחלים ירדן   ,לביצוע מקטע נוסף על שביל דרך נוף גאון הירדן
ק"מ, באזור מדגה חמדיה ועד לשפך נחל חרוד   2-דרומי. תחילת המקטע, שאורכו כ 

הירדן.   נהר  בוצעו  אל  הירדן  גאון  שביל  כהעל  והוקמו   5-בכ,  ק"מ  16  עד  מקטעים, 
תצפיות, האחרונה שבהן בגשר הישנה, המצטרפת לתצפיות בנווה אור, תל   7לאורכו  

חרוד  נחל  תצפית  הירדן  -ישמעאל,  וגאון  כרפס  תל  חיים(,  )מעוז  הגבול  מעבר  דרום, 
 )טירת צבי(. בנוסף, נמצאת בתכנון תצפית חדשה מצפון לנחל חרוד. 

של משבר הקורונה, ערכה רשות הניקוז עבודות תחזוקה עם היציאה מחודשי הסגר  
למרחבים   היציאה  את  ולאפשר  הרחב  לקהל  אותם  להנגיש  מנת  על  במצפים, 

 הפתוחים, תחת מגבלות שגרת הקורונה.  
ק"מ ומזמן    140שביל נוף גאון הירדן מתמזג ומתרחק לסירוגין עם שביל עמק המעיינות, אשר מקיף את עמק המעיינות לאורך  

כולו. לאורך השביל מתקיימות פעילויות חינוכיות של בתי  חי והנוף הייחודי של העמק  בור עם הקהילות, המעיינות, השבילים 
 הספר במועצה וכן טיולים ואירועי שיא של מחלקת ילדים ונוער. 

 
 
 

 
 
 

 שבת שלום,
 

 יורם קרין 
  ראש המועצה 


