
 

 

 
 

 קורונה 
זאת לאחר שבמהלך החודשים האחרונים ל המאומתת האחרונה לקורונה בעמק,  אתמול התבשרנו על החלמתה ש

ככל שחולף הזמן מחלקות המועצה במועצה.    ביישוביחולים    כמה עשרות   -  עמדנו על מספרים נמוכים של מאומתים, ובשיא
קהילה נמצא  מתשאלים פועל על פי הצורך, אגף    חומים. צוות מתמקצעות בכל הקשור להתמודדות עם נגיף הקורונה בכל הת 

ו בקשר עם הישובים, שגם הם   רשת    יודעים להתמודד עם המציאות החדשה.כבר  ו  ,ערוכים לתרחישים שונים מתמקצעים 
והכרחית   -ישובים    -מועצה  הקשרים   חשובה  היא  את  ,  תושבים  ומוכיחה  הקורונה  מגפת  של  אלה  בימים  דווקא  מתחדדת 

היהחוס הקהילות  של  הטובים.  ,שוביות ין  והקשרים  האזורי  החוסן  לגמרי    את  ירוק  כשהעמק  כעת  דווקא  כי  ונחדד  נחזור 
 ולהקפיד על עטיית מסכות, שמירת מרחק, ומניעת התקהלויות.  עלינו להמשיך -מקורונה 

 
 לומדים במרחבים הפתוחים

הלי מתכניות  כחלק  הפתוחים  במרחבים  ללמוד  רגילים  העמק  הקבועות  ילדי  מודים 
העמק   פורמלי   משמשוהשגרתיות.  והבלתי  הפורמלי  החינוך  וצוותי  וגדול  נרחב  למידה  כר 
מגבלות  הבסוף השבוע שעבר אושרה הלמידה במרחבים פתוחים תחת  עושים בו שימוש רב.

החל מיום היו ערוכים לכך וצוותי החינוך    , מרחקים, אוויר פתוח וכו'.של מספר ילדים בקבוצה
ו  החלו   ראשון במרחבים    להיפגש  מחנכים מחנכות  תלמידים  חצרות עם  בתים,   פתוחים: 

בישובים,   ועוד דשאים  הכלטבע  שם    ,  הייתה  יצירתיות  הרבה  הנדרשות.  ההגבלות  תחת 
צילום בטבע, השתלבות של סבים  נפגשים על הדשא,  השבוע: עבודה בגינת הירק, מעגלי 

ועוד. ועוד  הפתוחים    בפעילות  במרחבים  שבו  למידה  רב  זמן  לאחר  המחנכים  עם  נפגשו  והילדים  ומלואו,  עולם  מאפשרת 
 . חדשות יש בה גם הזדמנויות שזהו מצב אופטימלי במציאות שנכפתה עלינו, נפגשו רק באמצעות הלמידה מרחוק והזום. 

 
 71כביש 

כביש   יצא לדרך.  71המכרז להפיכת  ה  לכביש ארבע מסלולי  כבר חודשים  את  ושדרוג הכביש אפשר לראות  הכנות לטיפול 
כעת   אולם  תנועה   -ארוכים,  ציר  ומהווה  וממנו,  לעמק  והמרכזי המוביל  רק להמתין בסבלנות לשדרוג הכביש העמוס  נותר 

 הרחבת הכביש, הקמת מחלפים, והתקנת תאורה. -מרכזי לכל האזור וצפונה ממנו. בתכניות 
 

 רשות יציבה 
של משרד בישר  ממשרד הפנים    שהתקבל  מכתב היציבות  נמצאת ברשימת הרשויות  האזורית עמק המעיינות  כי המועצה 

 . 2018הפנים לשנת 
  של   בפרמטרים    עמידה,  שוטף  מאוזן  תקציב  כגוןעל מנת להיכלל ברשימת הרשויות היציבות יש לעמוד במספר קריטריונים  

 .הרשותיים  התאגידים   של  תקינה  ה הפעלכן  ו  השכר   על  הממונה  להנחיות   בהתאם   ם תשלומי,  תקין  כספי  ניהול
ומסודרת  מקצועית  התנהלות  בזכות  וזאת  שנים,  מספר  כבר  היציבות  הרשויות  ברשימת  נמצאת  ממלאי  המועצה  של 

ההתנהלות  כללי  כל  על  ושמירה  הקפדה  תוך  נאמנה  עבודתם  עושים  אשר  המועצה  עובדי  וצוות   .ורית הציב  התפקידים 
 

 מחשבים וחבילות תקשורת למערכת החינוך
  200אושרו לבתי הספר בעמק מעל    ,במסגרת תכנית הדגל של משרד החינוך להפיכת מערכת החינוך לטכנולוגית וחדשנית 

בשנה  הקורונה  השפעות  עם  וההתמודדות  מרחוק  הלמידה  לצורך  לתלמידים  ימסרו  אשר  תקשורת  וחבילות  מחשבים 
 ייב המציאות לצורך צמצום פערים והאפשרות לתת לכל תלמיד ותלמידה הזדמנות שווה. וחשוב ומחזהו מהלך  הקרובה.

 
 קורס דירקטורים 

  עם  ובשותפות  כנרת -מעיינות  מעברים  בהובלת  דירקטורים  קורס  של' א מחזור הסתיים אמש 
 שהתקיים  הראשון קורס ה . זהומהאזור חדשים  דירקטורים   29 הוכשרו בו, כנרת  מכללת 
 .הארץ מכל המרצים  טובי את וכלל, דיגיטלית  ונת במתכ
  בוגרי את  ברכנו. אמת  בזמן סימולציה וכלל היברידי באופן התקיים  הקורס של הסיכום  מפגש
 .האזורי במרחב הניהוליות  העתודות  בפיתוח משמעותי כח  המהווים , הקורס
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