
 

 

 
 

 קורונה 
יום  מדי  יורד  עוד  לקורונה  מספר המאומתים  ירוק,  להיות  והבוקרהעמק ממשיך  לקורונה   8נספרו    ,  מאומתים 

מטה הקורונה של המועצה ממשיך לקיים פגישה אחת לשבוע כדי לעקוב אחר    .מועצהב  ם בודדים ישובימספר  ב
 במגוון תחומים.  יהפעילויות שלל הנחיות משרדי הממשלה וההשלכות שלהן על הרשות ועל 

יומי של שמירה על בידוד של כל החוזרים מחו"ל הנדרשים  אתמול התקבל מכתב ממשרד הבריאות ובו הנחייה   לבצע מעקב 
 בדגש על השבים מתורכיה ומבולגריה, שכן יש עלייה בתחלואה בקרב השבים ממדינות אלה.  בבידוד 

 ושמירת מרחקים שכבר הפכו להיות חלק מחיינו., שגרה באוויר, שונה, אחרת, עם מסכות  מתחילים להרגיש
יחד עם הקורונה.   והולך לאתגר אותנו  והחורף כבר בפתח  ולהקפיד על כל  השבוע החלו הגשמים הראשונים  חשוב להמשיך 

  .מתמיד  עמק ירוקהההנחיות לחולים, למבודדים, למי שרק אינו מרגיש טוב ולכולם. יחד נשמור על 
 

 

 אוצרשרי החינוך וה פגישה עם 
עסק במתווה   ימה פגישת זום של ראשי הרשויות עם שר האוצר ישראל כץ ועם שר החינוך יואב גלנט. המפגשאתמול התקי

הפתוחים,  ובמרחבים  בישובים  לימודים  שכולל  מתווה  לאפשר  הרצון  את  הצפנו  החינוך.  מערכות  של  לשגרה  החזרה 
 במשאבים מתאימים.   ואת הצורך ,שמתאימים לחינוך מיטבי ולשמירה על הבריאות 

 

 
   לבתי הספר  חזרו 'ד-'א

כיתות א ילדי  פי    'ד   -'ביום ראשון שבו  ועל  למנוע הדבקה  על מנת  לבתי הספר לאחר תקופה ארוכה בה למדו מרחוק בבית. 
 תלמידים וכל מורה נפגש עם לא יותר משלוש קבוצות.  18הנחיות משרד החינוך, נעשית הלמידה בבתי הספר בקבוצות של עד 

ועוד. לצד קושי מובן לחזור למסגרת, ראינו ילדים אשר שמחו   וב, תחושה של פתיחת שנת לימודים: שערים מקושטים, בלונים ש
ומחנכים.  חברים  ולפגוש  ומהישוב,  מהבית  לצאת  הרגשי   מאד  המענה  היה  הצוותים  השבוע  התמקדו  שבו  המרכזי  התחום 

מאפשרות קבוצו  .והחברתי הקטנות  הלמידה  יותראישי  קשר    ת  נינוחות    חזק  חברתיות  אינטראקציות  למפגשים,  והזדמנויות 
 ומרחבים פיסיים מרווחים ונעימים יותר. אנו מקווים כי בקרוב, יוכלו לשוב לבתי הספר כיתות נוספות. 

 
 

 אקורדיוןה 
 ,במציאות שכל כך משתנה ,תכנית האקורדיון שנולדה לפני כשבועיים כדי לתת מענה לילדים ולנוער בעמק

התחומים.  מת  בכל  התפקידים  ולבעלי  האזורית  לקהילה  חדשות  הזדמנויות  ויוצרת   מיעדי  אחד גבשת 
 . המשתנה  בשגרה ולנוער לילדיםוגמיש  איכותי חינוכי וקהילתי מענה הוא תוכנית ה

התקיימו שבה  עומק  פגישות   השבוע  הרלוונט  ןמשותפות  הספר  בתי  הישובים,  נציגי  חלק  מחלקילקחו  ונציגי  לישוב  ות  ים 
 ,כעת   כבר.  חסרים   שעוד   למענים   מדויק  צרכים   ומיפוי  הקיימים   מענים   של  תיאום,  שותפות   של  עמוק  שיחזהו    הקהילה והחינוך.

 .  הספר בתי עם  ליום  מיום  מתהדקשהולך ו פעולה שיתוףלילדים ומתקיים  ביותר איכותיים   מענים  המעניקים  ישובים  יש
הבנוי על מגוון עצום של פעילויות לכל הקהילה: ילדים, בני נוער, הורים,   וחברתיים  רגשיים  מענים  שנותן ' פלייליסט'ה עוד נבנה

  עידן ,  החינוך  אגף,  קהילה  אגף,  ס"המתנ   שותפים   הפלייליסט  בבניית   .לישובים   עלות   ללא  מציעה  שהמועצה  ,מדריכים ו
 . מקומיים  עסקים  ומבחר מעיינות  גלבוע סיור זמרכ, דרומי ירדן ניקוז רשות , גורו גן, המעיינות  עמק שביל, בעדן חווה, טכנולוגי

 בחודשים הקרובים.  המורכבת  בהתמודדות  עזורול התקופה לרוח את התכניות  להתאים  כדי כולם  ע"ימושקעת מחשבה רבה 
 
 

 סיום פרוייקט הפחים החומים
בימים אלה מסתיים פרוייקט הפחים החומים אשר החל לפני מספר שנים בניסיון להפריד בין הפסולת הרטובה ליבשה במשקי 

, הוביל את המהלך בעבר, שינה את המדיניות והפסיק את התמיכה בהפרדה זור  שאהמשרד להגנת הסביבה    הבית בישובים.
  הפרדת  תוכנית חזור אריזות.  ייחל בהצבת פחים כתומים למ  2021הלך  צוות אגף שפ"ע את הפחים החומים, ובמאוסף      -וכעת  

  להגנת  המשרד   ידי  על  והן  המקומיות   הרשויות   ידי  על  הן  בה  שהושקעו  הרבים   משאבים ה  למרות ,  צלחה  לא  במקור  הפסולת 
ויות לתת מענה  באגף שפ"ע בוחנים את האפשר  , המועצה שלנו היא בין האחרונות מבין הרשויות לסיים את הפרויקט.הסביבה

 את הפסולת הרטובה.  המשיך להפריד לתושבים אשר מעוניינים ל
 
 

 2020  ברנובמב  5 | תשפ"אחשון  יח' | 494' מס
 



 

 

 
 

 פיתוח ופרויקטים
החל  ומגוונת.  ארוכה  היא  אלה  בימים  בפיתוח  הנמצאים  הפרויקטים  רשימת 
והרחבת השבילים הקהילתיים   גני משחקים, מגרשי ספורט  דרך  חינוך,  ממוסדות 

 להולכים ולרוכבי האופניים. 
ה יסודי  במוסדות  ועל  שקד  יסודי  ספר  בית  וחידוש  בינוי  את  למצוא  אפשר  חינוך 

אולמות   שיפוץ  דרור,  ספר  בבית  בינוי  דרכא,  העל השקד  הספר  בבתי  ספורט 
 יסודיים, שיפוצים בבית ספר דקלים ובגן הילדים בתל תאומים. 

ו רופין  וכפר  חמדיה  הנצי"ב,  עין  אור,  בנווה  יום  מעונות  בינוי  הערכות השלמת 
 חדשים . מעונות של נון והגשה לתכ

 נמצאים בביצוע  הושלמו במעוז חיים, מעלה גלבוע וטירת צבי, וכבר  גני משחקים 
 ובקרוב יחלו עוד שניים ברוויה ובכפר רופין. , בשדה נחום, עין הנציב, ירדנה, תל תאומים, בית יוסף, נווה אור וגשר חדשים 

כורה הסתיימה, ואנו ממתינים לפתיחת אולמות הספורט והאפשרות לקיים  בנייתו של אולם הספורט הגדול והיפהפה במרכז בי
 קטע נוסף בין צומת המועצה ועד קניון הבזלת.  יתווסף בקרובלרשת שבילי ההליכה והרכיבה ו רט,פעילויות ספו

 
 

 תרבות ופנאי 
ב שכתיקונם  או  ובימים  התיאטרון,  עונת  פתיחת  על  מדווחים  היינו  מופע  על  ודאי 

מרכז למוסיקה, אולם המציאות החדשה מתווה פעילות ברוח התקופה ו של היסת 
 ומותאמת.  כשכולם בבתים והפעילות מקוונת 

 הראשונה  הפעם   וזו,  הקורונה  תחילת   מאז  מלכת   ועצר  כמעט  בארץ  התרבות   ענף
  אנחנו  לשמחתנו  אולם,.  בקימרון   אטרוןית   עונת   תיפתח  לאהשנה  ש  ים שנ   34  מזה

ומפגשים עם    הקורונה  לאתגרי  התאמות   עם   -  רבות ת   שגרת   על  לשמור  מצליחים 
 טובי המרצים, כותבים ואמנים בזום. 

הנוכחי ובתחילת השבוע    פוטר   הארי  על  זום   להרצאות   כולווקדש  ה  שעבר  שבועה
 ציון  לכבוד ,  הקרוב  בשישי.  חורב  נועם ,  המצליח  הפזמונאי  עם   זום מפגש    ם התקיי

  אצלנו   יתארחו  הבא  בשבועים.  ואורח  דרכים   פרשת   הרכב  עם ",  שבת   לקראת , " בפייסבוק  חדשה  פינה  תחנך'  העולמית   השבת '
 . סביון וחגי  עמיר גיא היוצרים  צמד   וגם  פלס קרן
 בעמק ספריות  ועוד  עוד  עוברות   ,לביקוש בהתאם ו. עולה לספרים  והביקוש הקורונה בתקופת  מתחזקות  שוביות יהי הספריות  גם 

 .ושדרוג חידוש תהליכי
  פעילות  כל  כי מחשבה מתוך הכל .הקורונה והגבלות  הסגול התו נהלי על שמירה תוך קיימת פעילות מת במחלקות המתנ"ס 

  . מצטמצמים החברתיים  והמפגשים  מופרת  השגרה בהם  בימים  וודאי,ב, לנפש מרפא היא ולנוער לילדים  שניתנת 
 
 
 

 
 , שבת שלום 
 ,  יורם קרין

 ראש המועצה 


