
 

 

 

 
 והסגר יוארך גם לשבוע הבא.   היום מסתיים השבוע השלישי לסגר השלישי. נראה כי זהו לא השבוע האחרון

ולצידם מחלימים וכמובן   , חדשים  מאומתיםירד בשבוע האחרון, ועדיין מדי יום כמעט יש לנו    בעמק   מספר המאומתים לקורונה 
 לא מעט מבודדים. 

צוותי המתשאלים של המועצה והישובים פועלים מסביב לשעון ובמסירות יוצאת דופן. במשך שעות ארוכות מתשאלים כל  
ויותר הדבקה  אחד ואחת מהמאומתים, ופועלים כדי לעצור את שרשראות ההדבקה יותר  . בימים האחרונים אפשר לראות 

  בתוך המשפחה הגרעינית והמעגלים הראשונים שסביבן, וזאת בשל מפגשים משפחתיים ואי הקפדה על ההנחיות.
מאוכלוסיות היעד כפי שהגדיר    100%  - מכלל האוכלוסייה וקרוב ל  36%    - כ  , שהם 4,924מספר המתחסנים בעמק עומד על  

מבצע החיסונים הרחיב משרד הבריאות את    אמש ,  16-18בתחילת השבוע ניתן האישור לחיסון גילאי    אותה משרד הבריאות.
 ומעלה.  35להתחסן גם גילאי כולים החל מהבוקר יו

צוות המועצה כולו פועל במלוא המרץ מכל מקום. רבים ממשיכים לעבוד מהבית,  

אשר עובדים כרגיל    ,השטח וכך גם צוותי    ובנייה  ממשיכים עבודות פיתוח  אחרים

השירותי כל  הושלם  וממשיכים לתת את  השבוע  העמק.  רחבי  בכל  הנדרשים  ם 

הנייר במתחמי האשפה מיכלי  כחולים המיועדים    מבצע החלפת  והוצבו מיכלים 

דולים וחדשים  אוהלי תפילה ג  12לאיסוף נייר מסוגים שונים, כמו כן נרכשו והוצבו  

  בימות החורף הקרים. בישובים לטובת התפילות מחוץ לבתי הכנסת

 ברכות לאמיר כהן 

 כהן ממנחמיה מונה בשבוע שעבר למפקד מג"ב.אמיר תנ"צ 
 .כמפקד מרחב נתב"ג, ראש מחלקת מבצעים במג"ב וסגן מפקד מג״ב צפון  בתפקידיו הקודמיםשימש אמיר כהן,  

 מאחלים לו הצלחה רבה בתפקידו החדש והמאתגר! שולחים לו ברכות חמות ו אנו 
 
 ללמוד מחדש... ומדים ל

 ד"ר אייל דורון אומר ש"שנת הלימודים הנוכחית הסתיימה מזמן, אבל שנת לימודים חדשה החלה." 
אין ספק שהשנה הזו לא דומה לאף שנת לימודים שהכרנו אי פעם, וכפי הנראה גם מתכונות הלימודים בשנים הבאות כבר  

שאיננה דווקא למידה קונבנציונלית או שגרתית יראו אחרת. עדיין אין לדעת איך, אבל מה שבטוח הוא שמתרחשת למידה רבה  
 בתכניות הלימודים.  לו מענה או נכתבו מעולם לא קיבוהיא כוללת תחומים ונושאים רבים ש

מאפשרות לצוותים לשמור על    ,כל מסגרות החינוך המיוחד ממשיכות לפעול, ועובדות השמרטפיות הפועלות בבתי ספר אלה
בהשראה מעוררת התפעלות ,  בעמק פועלים ביצירתיות אינסופית  האחרים  בתי הספרגנים ובהשגרה הכה חשובה לילדים.  

 כולם.  צוותי החינוך -ך רצון לקיים שגרה וקשר רציף וקבוע על הילדים ותו
 

רימון   ספר  לקופסהשבוע  קיימו  בבית  הוצעו  מחוץ  למידה  מרחבי  עשרות   .
ובישול,   אפייה  מתמטיות,  חידות  שפה,  משחקי  תחומים:  בשלל  לתלמידים 
אוריגמי, עיצוב אופנה, יוגה, תנועה, סיור וירטואלי במשכן לאמנות ועוד. כל אלה  

  -נרקמו ונוצרו בשיתופי פעולה עם הנהגת ההורים, המרחבים החינוכיים בעמק  
, עידן טכנולוגי, ונש"ר, ההורים והתלמידים. השבוע החווה החינוכית חווה בעדן

הזה שהסתיים היום עם אירועי ט"ו בשבט, היה תזכורת למה שהתרחש ברימון  
 . למידה הרב גילאיתשיתופיות ובחירה, טרם תקופת הקורונה: 
 <<  קישור לסיכום השבוע

 
חנכו את רדיו ביכורים ומתקיימים ראיונות עם תלמידים על הווי בית הספר, הלמידה מרחוק ממשיכה    ביכוריםבית ספר  ב

הם  באופן טבעי את הלמידה הפרונטלית. חינוך אישי ושמירה על קשר אישי ומשוב אחרי הלמידה על כל תלמיד ותלמידה  
 ם בזומים בקבוצות קטנות ומתרגלים למידה עצמאית.  יביותר. אתר בית הספר מאורגן ללמידה, נפגש יםהחשובנושאים  ה
 

ות ט"ו בשבט יצרו קשר עם הסבים והסבתות של התלמידים שהכינו ברכות הקשורות בפריחה במסגרת חגיג  בבית ספר שדות
זכו לערכת חג שכללה מכתב ממחנכת הכיתה, ערכת משחק,    םתלמידי ה  ולבלוב לנכדים שנערכו כולן בסרטון מיוחד וחגיגי.

ילדי בית הספר בזום.  , שעובד בתקופה הזאת ביצירתיות  הצוות החינוכי של שדות  ונוסח לסדר ט"ו בשבט שנחגג עם כל 
 .כה אף הוא לקבל  משלוח ירוק עד הבית, להכנת מרק ירקותזרבה,    אכפתיות, גמישות ורגישות
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בבית בדקלים   ארוכה  לא  שגרה  תקופת  אחרי  אחרת  להערכות  הזדמנות  הנוכחי  בסגר  מצאו 
  ת קבוצות קטנות אשר נפגשו  4-כל כתה חולקה למפגשים אישיים.  הספר ואת הדגש שמו על  

צהרים  ה בשעות הבוקר או    ת למידה על בסיס יומי עם מחנכת/מורה מקצועית לשיתוף וגם הקניי 
אתר ביה"ס מכיל  בצרכים או מענים אחרים שהילדים מקבלים בבית ובקהילה.  תוך התחשבות  

והמשפחות. לתלמידים  זמין  והצוות  הליבה  במקצועות  מתוקשבות  פעילויות  אלה    מגוון  לצד 
ענפ פעילות  כמתקיימת  בביה"ס.  מיוחד,תלמידי    80-ה  מגיעים    חינוך  ודיפרנציאליים  שילוב 

,  הפועלת בשטח בית הספר  השמרטפיהוצוות    פרונטלית,בשבוע ללמידה    מספר פעמים  לביה"ס
 ושקט נפשי להוריהם העובדים בימי הסגר.   ,לילדי המורים והסייעות  יוצא דופן ועוטף מענה נותן

 
 , כל בוקר נפתח בשיח רגשי של המחנכים עם התלמידים בדגש על חוסן.  שגרת למידה  יצירתעסוקים ב בשקד יסודי

יום שבו יצאו מהלמידה    -  אנגלית ושפה. היום, ציינו את יום שקד  חשבון,ליבה:  המקצועות  את  בעיקר    בהמשך לומדים הילדים
וחד ציינו קבלת שבת  תית באמצעות קורסים הקשורים לעולם הטבע החי והצומח. בתום היום המייהשגרתית ללמידה חווי

 חגיגית לכבוד ט"ו בשבט והילדים קיבלו ערכות עם ברכות, זרעים ומשהו מתוק עד הבית. 
 

נמשכים הלמידה והקשר האישי מרחוק, תוך שילוב אלטרנטיבות יצירתיות ללמידה    -  גאון הירדן ושק"ד דרכא על יסודיים  בגם  
י"ב והמורים נותן תקווה כי בקרוב יוכלו   -התחסנות של תלמידי י"א בשבוע הבא יחלו בגרויות החורף, וכל תהליך הוהעשרה. 

 שכבות אלה לשוב ללמידה מלאה בבתי הספר. 
והמרכז למוסיקה עמק המעיינות ממשיכים לעבוד גם הם מרחוק ושלחו לנו את הקליפ הזה.    הרכב מגמת המוסיקה בשק"ד

 <<  מוזמנים לצפות
 

לפעול בתקופה כה מאתגרת ובלתי צפויה בהתלהבות החינוכיים  אנו מוקירים, מעריכים ומתפעלים מיכולתם של הצוותים  
ותוך רצון להקל ולו במעט על הקושי של השהייה בבית במשך תקופה כל כך ארוכה, השגרה המוכרת שהשתנתה לגמרי 

 והמשפחה של כל אחד ואחת מהם.  , הילדיםביתב  ישיתשמירת השגרה הא, כל אלה לצד  והתחושות של הילדים והמשפחות
 

 לא נחים לרגע 
צלו את ההזדמנות להזיז את  ינאשר    עשרות משפחותל  זום  אימון    . יובל העבירהנינג'ה יובל שמלאאצלנו  התארח    ביום שלישי 

  במלוא המרץ, כל אחד ממקומו ובביתו.הגוף 
משחק משפחתי עם עשרות משימות    -שישי חידון עמק המעיינות  -בחמישיתוכנן  לכבוד ט"ו בשבט, לצד מפגשי זום חגיגיים,  

בכל מרחב העמק,    חודיתיבאמצעות אפליקציה י  השעשועון להתקיים, תוכנן  והקורונה  בשל מגבלות הסגר וחידות ברוח העמק.  
 אולם בשל מזג האוויר נדחה לשבוע הבא. 

גם הפעילות הזו תתקיים רואר כבר בפתח וכמדי שנה יוקדש להעלאת מודעות לאנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה.  חודש פב
טל פרידמן, כוכב הטלוויזיה דניאל מוריס,   דמויות מרגשות ומפתיעות: בהתאם להנחיות וב...זום. בתכנית יתקיימו מפגשים עם  

שיספרו על התמודדויות עם מגבלות. בנוסף יעלו בפייסבוק סרטונים   -ועליזה שעיה    מהמחלקה לשירותים חברתייםתומר שוב  
עוד יתקיימו פעילויות במסגרת בית ספר קהילתי להורים ושבוע   קצרים שיציגו את המסגרות שלנו בעמק לצרכים מיוחדים.

 מיוחד ל"דיבור חדש" להעלאת המודעות לשיח מכבד ודיאלוג בין אנשים. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 שמח, ט"ו בשבט 
 שבת שלום!

 
 יורם קרין, 

 ראש המועצה

 

https://www.youtube.com/watch?v=3twv6lnJTwY&feature=youtu.be

