
 

 

 

 
 קורונה 

ככל שנוקפים הימים אפשר לראות ירידה במספר המאומתים לקורונה ובמספר המבודדים. עם זאת, אסור להיות שאננים  
הילדים הצעירים וחשוב להמשיך להקפיד ככל הניתן על ההנחיות, שכן לא כל האוכלוסייה מחוסנת, וחשוב לשמור על  

 שעדיין אינם ברי חיסון.
לבידוד,   שלמות  כיתות  נכנסו  כך  ובשל  בנגיף,  צעירים  ילדים  נדבקו  האחרונים,  משפחותיהם בשבועיים  עימם  ויחד 

 , והם מצאו את עצמם שוב בבית. שובשהששגרת חייהם 
להדביק,   שלא  ובוודאי  להידבק  בוחר  אינו  מהנדבקים  אחד  אף  כי  לציין  ההקפדה חשוב  חובת  כך  בשל  דווקא  אולם 

 מוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו. -, וחינוך הילדים לכך והאחריות על שמירת ההנחיות 
חוזרים לבתי הספר לאחר חודשים ארוכים מדי של למידה מרחוק,    'י  -  'המשק נפתח לגמרי וגם תלמידי זהחל מיום א'  

הפורמליים והבלתי    -ני מספר שבועות. הצוותים החינוכיים  שחזרו כבר לפ   ,ומצטרפים לכל שאר הילדים והתלמידים 
 ,שוביות והקהילתיות, בלמידה מרחוק, בלמידה בכל מוסדות החינוךיראויה לציון בפעילויות היפורמליים עושים עבודה  

ה מאתגרת שבים וכותבים על כך שכן, זוהי שנ   אנו  ובעיקר בעבודה בתוך מציאות יומיומית משתנה בעידן זה של אי ודאות.
 .  את עבודתם  מוקירים ומעריכים מאוד ואנו  מאין כמוה,

מכלל האוכלוסייה כבר    48%  - , ו221מספר המבודדים עומד על  ,  22מספר המאומתים במועצה עומד נכון להיום על  
 מחוסנים במנה השנייה. 

 
 

 ברכות 
ירושלים, ויחל בתפקידו החדש כבר בשבועות  ה לתפקיד מפקד מרחב מג"ב  ניצב משנה מאיר אליהו משדי תרומות מונ 

 הקרובים. 
מפקד החטיבה הטקטית של מג"ב, רע"ן מבצעים מג"ב ומפקד   -מאיר שימש במספר תפקידים במשטרה בין היתר  

, אנו מברכים את מאיר בתפקידו החדשכה בעיטור האומץ של משטרת ישראל.  ז   2004  -במג"ב צפון וב  101יחידת שחר  
 בפניו.  ובאתגרים העומדים  לו הצלחה רבה במשימות הרבות  ומאחלים  גאים בו

 
 

 נטענים  םחלוקת כרטיסי
לאוכלוסיות זכאיות   של משרד הפנים בשיתוף הרשויות המקומיות   השבוע יצא לדרך מבצע חלוקת כרטיסים נטענים 

 ממשבר הקורונה. ולאלה שהכנסותיהן נפגעו כתוצאה
יזכו   הזכאיות  להאוכלוסיות  נטענים  חיוניים לכרטיסים  ומוצרים  מזון  פעמות   רכישת  בקשה בשלוש  בהגשת  צורך  ללא   ,

רשאי להגיש   ,עומד בתנאים אלה  ולםבמחלקת הגביה אבנוסף, כל מי שאינו רשום  ו  ,ת והם יגיעו לבתיהם באמצעות שליח מיוחד
  .באמצעות אתר המועצה  בקשה

 
 

 עידן טכנולוגי פורים מיוחד ב
גדול של מתנדבים מגיל זו כבר השנה הרביעית שלקראת פורים עומל צוות  

  מתחיל  על תחפושות לילדים עם צרכים פיסיים מגוונים. התהליך 80ועד  15
נמשך בתכנון התחפושות והעבודה עליהן    ,בבחינת רצונותיהם של הילדים 

ומגיע לשיאו עם הצילום השנתי של כל התחפושות המיוחדות והמותאמות  
חשיבות   כמההמתנדבים  שנה הרגישו צוות  הדווקא  שנתפרו ונבנו במיוחד.  

קים כל אחד בביתו עסוהיו כולם  כל השנה האחרונה  כשלאורך  יש לעשייה זו,  
לעשות משהו למען מישהו אחר.   נפלאה  הזדמנות   וזו הייתהובקהילה שלו  

 תה שם והתוצאות מדהימות. י יצירתיות אינסופית הי
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 הוקרה למתנדבי כיבוי אש 
, ולאורך  באזורפועלים  בשדה אליהו. מתנדבי כיבוי האש    מתנדבי כיבוי אש מהעמקקבוצת  אמש התקיים ערב הוקרה ל

רבות, דליקות   .ומכריעים את האש  בשטחתמיד ראשונים  אפשר היה למצוא אותם    כל תקופת הקיץ שבה התרחשו 
לצוותי יוצאים לאירועי הצלה ומסייעים בזירת האירוע  את כיבוי השונות.  התחנות  מ  והקבועים   ם המקצועיים הצוותים 

 . ולארוחה משובחת  ניצלו להדרכה והשתלמות שנערך לכבודם הערב 
 . של הצוות  את ההערכה הרבה שלנו לפעילות החשובה והמקצועית  אנחנו הבענו

 
 

 לומדים אחרת בעידן טכנולוגי
דרכא למהנדס פיתוח של  ומשק"ד  השבוע הצטרפו תלמידים מגאון הירדן 

הרכבת אבי טיפוס לפיתוח חדש שפועל בתוך רפת  לבעידן טכנולוגי,    גבעסול
, עבדו במשך כל היום למשימה  רובוטית. התלמידים, שבחרו להגיע ולהצטרף

לבנות את   ית הייתההתכנ   .הפיתוח  כיעל תהליל הרכבת אב הטיפוס ולמדו  ע
בימים    להם, וכבר  הספיק  יום אחד   ,בפועל  , אולם ימים   3אב הטיפוס במשך  

  . ההקרובים יעסקו בחיבורי החשמל ובפעילות התוכנ 
לשיעור מדעים וללמידת המושג קבוצת תלמידים מכיתה ד'    הגיעה  -במקביל  

תה האמירה שנאמרה  י, זו הי"איזה כייף ללמוד מדעים בעידן טכנולוגי "נפח.  
ידי   על  גדולה  הבהתלהבות  כחלק    ים ילד אחד  שלו  הכיתה  כל  עם  שהגיע 

ת כל ביצעו א  שעל פיוהילדים קיבלו מתכון להכנת סליים  ה למדעים מבית ספר רימון.  מורה יחד עם    ,משגרת הלמידה
סליים אישי עם כלי   נו, ולסיום הכיבמדפסת תלת מימד לאחר החישובים  , אותם הדפיסו  החישובים למידול כלי המדידה

האישיים שיצר עולמות העבודה זו    .והמדידה  של  בכלים  תוך שימוש  הילדים  של  לעולמם  אחרת, המתחברת  למידה 
 ם. יהאמיתיים והעכשווי

 
 

 התכנית הלאומית למניעת אובדנות

במסגרת התכנית הלאומית למניעת אובדנות מקיימת המועצה הכשרות לממלאי תפקידים ברשות ובישובים במטרה 
החלטת ממשלה   2013ניסיונות אובדניים. לאחר מספר שנים של פיתוח ומחקר עברה בדצמבר    שמתאפשר  למנוע ככל

יות  לפיה מניעת התאבדות הוכרזה כאינטרס לאומי שיש להתמודד איתו במהלך משותף של משרדי הממשלה והרשו
הסיכון והטריגרים   "שומרי סף" שמטרתה להכיר את גורמי  -ה ל  הכשרסדנת    התקיימההשבוע  ובהובלת משרד הבריאות.  

שאילת השאלות הנכונות והיא נותנת כלים לזיהוי סימנים מחשידים ולביצוע תפקיד שומר הסף במקרים אלה:    לאובדנות 
לכלל ההכשרות הינן חשובות ומצילות חיים ופתוחות שכנוע לקבלת סיוע והפנייה לגורם המתאים. ולבירור מצב האדם, 

כך תגבר   ,כירו את הנושא ויקבלו מידע וכלים להתמודדות ראשונית עם הנושאככל שיותר תושבים י  .תושבי המועצה
 ביישובים ובמרחב המועצה. ת האיתנות הקהילתי

 
 

 הנוער מתגייס
זפת ב זיהום  של  האקולוגי  המשבר  עקבות 

 חמישה עשר בני ובנות נוערבחופי הארץ יצאו  
  מקיבוץ שדה אליהו למבצע ניקיון בחוף עתלית

מחלקת  הסביבה,  להגנת  המשרד  בתמיכת 
    הנוער והחינוך הסביבתי במועצה.

 ! אנו גאים בכם מאוד על ההתגייסות! אלופים 
 

 
 שבת שלום! 

 יורם קרין 
 ראש המועצה 


