
 

 

 
 
 

 2020קורונה 
ולצידה.  היטב  הוטמעו  הקורונה  הנחיות נראה ש וגם בישובים למדו להתנהל עם הקורונה  עם    בקרב הציבור 

 זאת גם השבוע התרחשו מספר אירועים במרחב המועצה:
ביום שישי, התברר כי מטפלת בגן בעין הנציב נמצאה חולת קורונה, הגן נסגר, וכל מי שבא עימה במגע נכנס  

 ד. לבידו
 כל הדיירים והצוות נכנסו אף הם לבידוד.  -בבית הסיעודי במסילות נמצאה מטפלת חולת  קורונה 

 חולים מישובים שונים ולא רק מהעמק, בעקבות כך נכנסו עשרות אנשים ומשפחות לבידוד.  8במפעל בעמק נמצאו 
אותנו לכל מקום. צריך להמשיך ולהקפיד על    הקורונה ממשיכה ללוות   מספר הנפטרים לארבעה.לצערנו הרב  ובבית בגשר עלה  

 ההנחיות. 
 

 נחל האסי
במרכזה של נקודת  קיבוץ ניר דוד  בבשנים האחרונות, עומד נחל האסי הזורם  

ולמאבק   רווי  ציבורי ומחלוקת שהגיעה בקיץ הזה לסף רתיחה  תקשורתי רחב 
השפיע על ות החברתיות ובשערי הישוב, אשר  אלימות מילולית ברחבי הרשת 

 האזור כולו. 
ז'קי לוי    -ראשי הרשויות  בברכת הדרך של ולאחר פגישה שהתקיימה במועצה,  

ושלי,    - שאן  בית  עיריית  דוד    קיבלהראש  ניר  אמיצה,  הנהלת  מתוך החלטה 
יכול להמשך,   אינו  זה  כי מצב  בחופתחה  הבנה  נחל  לקו המערבי של  רצועת 

ההחלטה החשובה    .הישוב לציבור הרחב, תחת הנחיות הקורונה והתו הסגול 
וזהזו   דרך  פורצת  פרסומה    וכההיא  חיוביים  מרגע  והדים  רבות  למחמאות 

היא מהווה חלק מהתוכנית הגדולה להובלת מים לעיר בית שאן, עליה סוכם לפני שבועיים  נרחבים בכל כלי התקשורת ובציבור.
 ביחד עם השרה להגנת הסביבה. 

הרוחות, להרגעת  יביא  הפתרון  כי  מקווים  ל  אנו  דוגמה  שתהווה  אזורית  ולסולידריות  מכבד  לשיח  האלימות,  רבים להפסקת 
 אחרים.

 
 בעמק  חותחנת כסוף ל

כ תחנות  ארבע  של  קידומן  עצירת  על  הודעה  האנרגיה  משרד  פרסם  שלישי  שהייתה  וביום  צבאים  תחנת  וביניהן  גדולות  ח 
 . אמורה לקום באזור פארק צבאים בין חמדיה לשדה נחום, ובכניסה לעיר

  משותף של העיר והעמק מול גופי התכנון, אינספור התכתבויות ומפגשים עם מובילי דעה אפשר לומר כי נחוש ולאחר מאבק  
שדה נחום וצמיחה ב  המשך פיתוח ם,  יישובי ההסרת איום מעל  היא    לעוד שנים רבות, שמשמעותה  זוהי בשורה חשובה לעמק 

לשרה גילה גמליאל   אנחנו מודים   ח, ושמירה על עמק כפרי וירוק. וחנת כת   ת לקום מיועד תה  יהי  בוהסמוכים לאזור ש  ,וחמדיה
 ותושביו.  , האזורלשר שטייניץ על החלטתו החשובה למען העמקו שנרתמה למאבק

 
 סיום קייטנות בית הספר של החופש הגדול 

 בחמישי האחרון הסתיימו קייטנות בית הספר של החופש הגדול. 
הקייטנ  השנה  היוו  הקורונה  על בשל  שמירה  והבריאות,  החינוך  משרד  הנחיות  על  להקפיד  הצורך  בשל  מאוד  גדול  אתגר  ות 
יוני ונמשכו    קפסולות, מרחקים, מסכות ועוד. שבועות, התרחשו גם אירועים   חמישהלאורך הקייטנות שהחלו בתחילת חודש 

 ומשפחות רבות נכנסו לבידוד. שבהם בשל חולי קורונה, נסגרו המסגרות, 
היפה   כל  המיוחד  והצד  לאורך  הקשר  שמירת  היה  בקייטנות  הקורונה  אירועי  למבודדים התקופהשל  ביתית  פעילות  יצירת   ,

ילדים מגיל גן ועד כיתה ד' במחיר   2,000  -בקייטנות השתתפו כ  וכמובן היכולת לחזור לקייטנה מיד עם תום תקופת הבידוד.
 עילויות חברתיות ולימודיות בנושאים שונים. מסובסד והגיעו מדי בוקר לפעילות מגוונת ועשירה שכללה פ

 ביכורים ורימון.בתי הספר מרבית הקייטנות התקיימו בישובים לצד קייטנות שהתקיימו ב
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 פיתוח במכינת העמק
  בקיבוץ   העמק  במכינת   ותשתיות   פיתוח  עבודות   התקיימו  האחרונים   בחודשים 

,  ישיבה   ספסלי  עם   ומוצל   מרווח  אמפי  הוקם   המכינה  מבנה  לצד   .רופין  כפר
 המכינה.  נרחבות   נוי  עבודות   ונעשו  גדולה  וחנייה  חדשות   מדרכות   נסללו

 חינוך  כמו  ומגוונים   רבים   בתחומים   המעיינות   עמק  קהילות   לטובת   פועלת 
 .  העמק מיישובי במרבית  וחקלאות  קהילה, חברה, ורווחה
 להגשים  לעמותה  מסייע  עם המועצה וגופים אחרים    המבורך  הפעולה  שיתוף

  של  דורות   להצמיח  ומאפשר  והחברתיות   הקהילתיות ,  החינוכיות   מטרותיה  את 
  ומהווים  וחלוצית   משימתית   ת,חברתי  אחריות   לוקחים   אשר   וצעירות   צעירים 
לפרוייקט שותפים המועצה, החטיבה להתיישבות וקיבוץ כפר רופין המארח את תכניות   .הישראלית  החברה   של  לעתידה  תקווה

 .  ולהתקדם  להתפתח לה ומאפשר( בעמק וחקלאות  העמק ת מכינ) העמותה
 

 דווקא עכשיו נושמים אמנות
הערב תיפתח תערוכת אמנות מיוחדת ושונה באולם הקימרון, שעומד משותק 

 מפעילות כבר מחודש מרץ.
האולם  רחבי  בכל  מוצגת  העמק,  של  היוצרים  פורום  בהפקת  התערוכה, 

הקלעים  מאחורי  המושבים,  בין  יצירות   המיוחד:  ומלבד  השחקנים  ובחדרי 
 פותחת צוהר אל חדריו המיוחדים של האולם.  -האמנות של יוצרי העמק 

משתתפים   לפני   25בתערוכה  שהוקם  העמק,  של  היוצרים  מפורום  אמנים 
 כשנה בתמיכת המועצה ו"מעוף". 

  22:00-18:00בכל ערב    -עם מסיכות ועם שמירה על ריחוק    -מוזמנים להגיע  
 . 13:00-10:00י ובימי שיש

 
 

 
 
 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין 

   ראש המועצה


