
 

 

 

 

 קורונה
מספר המאומתים לקורונה בעמק עלה השבוע משמעותית, וכתוצאה מכך כמובן גם מעגלי המבודדים. מסגרות חינוך בישובים 

 עטיית מסכות גם במקומות פתוחים -ועדת השרים לקורונה החליטה על העמקת ההנחיות החל מיום א' הקרוב וביניהן  נסגרו.
, המלצה לעבור למתכונת עבודה מהבית, חובת בידוד למבוגר מחוסן שמטפל בקטין שגילו מתחת לגיל באירוע רב משתתפים

 שבים מחו"ל ועוד. ועטיית מסכות, בידוד ל, הגברת אכיפה על מפרי בידוד 12
 מה שחשבנו שהסתיים, חוזר ובגדול. ושוב, תכניות שתוכננו חוזרות למגירה ואנו נאלצים לחזור למה שכבר רצינו לשכוח.

האישית של כל אחד ואחת. לגשת להתחסן, להישאר בבית אם מרגישים רע, להימנע ככל  כאן נכנסת לתמונה האחריות
רק ביחד נוכל לעצור את שרשרת ההדבקה, לשמור על האוכלוסיות  .האפשר מהתכנסויות, ולהקפיד על שמירת כל ההנחיות

 הרגישות יותר ולחזור לשגרה.
לעבוד במלוא המרץ, כשהמשימה היא עצירת שרשרת ההדבקה. חשוב לשתף צוות המתשאלים של המועצה והישובים חזר 

והכי חשוב: לשמור  עליו לעשות: להיבדק או להיכנס לבידוד.פעולה, לענות על כל השאלות, ולוודא שכל מי שצריך לדעת ידע מה 
 על המשפחה והקהילה כולה.

 
  אלוף אולימפי משלנו

דרכא זכה השבוע במדליית ארד באולימפיאדה הבינלאומית נטע אייגר, תלמיד בית החינוך שק"ד 
חבר  הוא שנים האחרונותה שלושב. ד דרכא"כיתה י' בשקאת נטע מקיבוץ טירת צבי סיים  במדעים.

מטיקה ומדעי תכימיה, פיזיקה, מ - נבחרות ישראל במדעים ארבעאחת מ - בנבחרת ישראל בכימיה
תלמידים מתוך הנבחרת לשתי תחרויות בינלאומיות: מדי שנה יוצאת משלחת של כארבעה  .המחשב

התלמיד  נטע. ICHOבמזרח אירופה ואסיה, והאולימפיאדה הבינלאומית בכימיה  -מפיאדת מנדלייב יאול
 . הקורונה שלבאופן מקוון בהשנה שתי התחרויות שנערכו בהשתתף  הצעיר ביותר במשלחת

המתמקדת במגוון נושאים מעולם הכימיה. האולימפיאדה האולימפיאדה בכימיה היא תחרות לבני נוער 
תרבותית מעשירה -מכנסת בכל שנה את מיטב הכימאים הצעירים מכל העולם לפעילות חברתית

הנבחרת להפגין הבנה בכימיה ברמה בתחרות נדרשים חברי  המעודדת קשרי חברות ועבודה בין המדענים לעתיד מכל העולם.
ולהוכיח יכולת ביצוע במעבדה  ,ליישם חשיבה יצירתית, ן תחומי הכימיה השונים ובין חיי היום יוםלדעת לקשר בי ,גבוהה ביותר
 . ברמה גבוהה

ינות לאורך כל הדרך. ד דרכא המוביל מצו"גאווה למשפחה, לקהילה ובוודאי גם לבית הספר שק ר שלנו,לאזוזהו כבוד גדול 
 וישר כוח גדול!ברכות חמות 

 
 מחאת החקלאים

עלו החקלאים  ,ובחוק ההסדרים שדנה באישור התקציב ממשלהבזמן ישיבת הראשון ביום 
את המחאה הובילו ראשי הארגונים  פורמה הצפויה בחקלאות.לירושלים להפגין כנגד הר

 החקלאיים והמועצות האזוריות, שמאוחדים בדרישה לתאם את הרפורמה עם החקלאים.
ופתיחת היבוא החופשי מאיימת על המשך קיומה של החקלאות המכסים,  יטוללבהרפורמה 

החקלאים חילקו תוצרת חקלאית לעוברים ולשבים וזעקו את זעקתם הכואבת. הישראלית. 
הוחלט על הקמת צוותי עבודה אשר ידונו בסוגיית הרפורמה ובמכלול  בעקבות המחאה

 .וינסו להגיע להסכמות במהלך הדיונים בכנסת ים הנוגעים בההנושא
 

 צעדת עליזה
לקיבוץ מירב על בפיגוע ירי בסמוך  להירצחה של עליזה מלכא 20בחמישי לפני שבוע מלאו 

עמוק ללבבות חברי  במותה, אולם נכנסה 16 בת עליזה התחנכה במירב והייתה הגלבוע.
על הגלבוע. לפני שבוע נערכה צעדה קהילתית של מדי שנה לזכרה צעדה ערכו  מירב, אשר

 חברי מירב ומעלה גלבוע, שלאחריה התקיים טקס במצפה שהוקם לזכרה בכניסה לישוב.
 

 
 שבת שלום,

 ראש המועצה, יורם קרין
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