
 

 

 

 
 נת לימודים חדשה נפתחהש

והשאלה הקורונה  בסימן  עמד  הגדול  הלימודים   החופש  שנת  תפתח  האם 
באנחת רווחה   נפתחה אתמול בכל מוסדות החינוך בעמק -במועדה. זו  החדשה

 גדולה של כולם. 
הושלמו ההכנות  הספר,    כל  בתי  ובכל  בדיקות  בגנים  חולקו  השבוע  בתחילת 

בגילאי  להורי  אנטיגן   האוטובוסים 3-12הילדים  חזרו  שוב  בבוקר  ואתמול   ,
 הצהובים לכבישי העמק והסיעו את התלמידים. 

א  נחנךביום שני   כיתות    ד"בבית ספר שק  'ב-'בהתרגשות המבנה החדש של 
, וגם בגן אחד חדש בשלוחות, נפגשנו עם המנהלים  והוריהם, ואתמול ערכנו סיור בכל בתי הספר  'יסודי עם תלמידי כיתות א

 , ואת הילדים והוריהם עימם נפגשנו בשבילי בתי הספר.ת הצוותים ובירכנו א והמנהלות 
גנים   בנייתם שלבכל מוסדות החינוך עם    היטב  מורגשת הדמוגרפית    והצמיחה  בעמק  השנה  את   פתחו  תלמידים   3600מעל  

 .הספר בבתי כיתות  ומבניחדשים, 
עם פתיחת השנה התחדשו בתי הספר רימון ודרור במנהלות חדשות: גלית דגן החליפה את איריס דבורקין בניהול בית ספר  

דרור. בית ספר  בניהול  רונן  גליה  את  בוכריס החליפה  ונעמה  למנהלות המסי  רימון,  גדולה  עבודתן המצוינת  תודה  על  ימות 
 ובהצלחה רבה למנהלות החדשות. 

 
 מתנדבים ומצטיינים 

ליחידה מצטיינת מטעם ה  נבחר  כיבוי והצלה שדה אליהו  המתנדבים של  יחידת 
 נציב כבאות והצלה לישראל.

בני   וקיבל,  בקריה הלאומית לכבאות והצלה  נערךאשר    ממלכתי מרשים  בטכס
יערי   ואמציה  ומגן  ממתנדביה,  גבריאלי, מפקד היחידה    - מעמר בר לב  תעודה 

 נציב הכבאות, וניזאר פאריס, מפקד מחוז צפון.   -  דדי שמחיהשר לביטחון פנים,  
שריפות,    42אירועים:    66  - רק השנה פעלה בחברים ו  17יחידת שדה אליהו מונה  

ועוד תאונות דרכים, אימונים, פעולות הדרכה לילדי הקיץ האחרון    .ם ומבוגרים 
ומשמעותיות אשר התרחשו לעיתים  גדולות  ובעיקר שריפות  רווי פעילות  היה 

ו במקביל,  מוקדים  גלבועבמספר  במעלה  מתנדבים  יחידת  גם  אליהו  שדה  ליחידת  בנוסף  פועלת  חובריםבעמק  כשאליהן   , 
 ואנשי מחלקת הביטחון של העמק.   השונים  באירועים השונים גם רבש"צים מהישובים 

אתם גם המצטיינים שלנו, תודות לכולם על המשימתיות, השליחות ועל חלקם הגדול בשמירה על   -ברכות לצוות שדה אליהו  
 העמק, הטבע, השטחים הפתוחים ושלום התושבים. 

 
 ביקור השר לשיתוף אזורי 

צוותו ביקרו בעמק  עיסווי פריג'  השר לשיתוף פעולה אזורי   הפרויקטים    להכרות עם ואנשי 
ביולוגית באמצעות תנשמות ההדברה  הפרויקט ״שער ירדן״ ופרויקט    :שמוביל המשרד באזור

ובהמשך הצטרפו ,  את השר ליוו גורמי המקצוע במשרד בראשות המנכ״לית, רוני אלון.  ובזים 
ואו לשם,  יוסי  נוספים פרופ׳  ותעסוקה    .רחים  תעשייה  אזור  יהווה  הירדן"  "שער  פרויקט 

ובידוק קפדני, ומאפשר    , דרכונים משותף לישראל ולירדן, המייתר את הצורך באשרות כניסה
 .ירדני לטובת פיתוח בתחומי תעשייה, חקלאות, בריאות, חינוך ועוד -מפגש ישראלי

פרויקט ההדברה הביולוגית מובל על ידי המשרד יחד עם החברה להגנת הטבע ובראשות  
הפרויקט   מטרת  לשם.  יוסי  חקלאיים,   -פרופ׳  בשדות  מזיקים  בחומרים  השימוש  צמצום 

חקלאים ושימוש   בין  הפעולה  שיתוף  קידום  תוך  טבעיים,  כמדבירים  ובזים  בתנשמות 
 . ישראלים, ירדנים ופלסטינים 
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 חילופים בהנדסה 
שנים של פיתוח ועשייה במועצה סיים אתמול מייק ארליך את תפקידו כמהנדס המועצה    17בתום  

המקומית   האזורית  המעיינות.  והוועדה  קהילתית    מייק  עמק  ראייה  ועם  ומנוסה  מקצועי  מהנדס 
המשימה   את  לראות  היכולת  את  לו  הייתה  השנים  כל  לאורך  רחבה.  ומוניציפאלית  חברתית 
המקצועית ואיתה גם את טובת הקהילה, ואת טובת האדם העומד מולו ולקבל החלטות מקצועיות 

ת המשך פיתוח העמק והאזור.  ונכונות. מייק הוביל את התוכנית הכוללנית ותוכניות אב שאפשרו א
מחוזית בנושאים תכנוניים ותרם רבות בחשיבה הכמהנדס מנוסה היה מייק מעורב מול הוועדה  

האזורית כולה. אנו מודים לו על העשייה והתרומה הגדולה ומאחלים לו המון הצלחה בהמשך הדרך  
יף כפיר אליהו משדי  ובעיקר הנאה ונחת ממשפחתו ומהעשייה האישית שעוד מתכנן. את מייק מחל

כלכלית  תרומות   בחברה  ותשתיות  פיתוח  מנהל  בתפקיד  שימש  האחרונות אשר  השנים   בתשע 
   .וכעת נכנס לנהל את מחלקת ההנדסה ואת הועדה המקומית עמק המעיינות 

 
 חוק ההסדרים והרפורמה בחקלאות

האזוריות החליטו שרי האוצר והחקלאות יחד עם חברי מועצות החקלאים וראשי ה ,לאחר מאבק של ראשי ההנהגה החקלאית 
סוכם להגיע להסכמות בתוך שלושה חודשים ולהוביל  .הרפורמה בחקלאות מחוק ההסדרים  את  כנסת נוספים להוציא

 להסכם שייטיב עם החקלאים והצרכנים גם יחד ויאפשר את המשך קיומה של החקלאות הישראלית בשוק תחרותי הוגן.
 

  ..מסיימים שנה.
עם  לסגר,  מסגר  עברנו  המתמשך,  הקורונה  משבר  אותנו  ליווה  השנה  כל  לאורך 
האירוע   בתחילת  חשבנו  אם  בעמק.  לקורונה  המאומתים  במספרי  וירידות  עליות 

גילינו שלא כך    -שתוך זמן קצר הכול יהיה מאחורינו ונשוב לשגרה המוכרת והידועה  
ה חדשה וללמוד להתנהל בגמישות הדבר והאירוע כאן כדי להישאר ועלינו לסגל שגר

 מירבית. 
והצוותים עשו מאמצים   התלמידים למדו במשך חודשים ארוכים בלמידה מרחוק, 
עילאיים על מנת לשמור על קשר, ולפגוש את הילדים במרחבים הפתוחים. כך נולדה  

אגף  תכנית האקורדיון בשיתוף פעולה רחב של בתי הספר, הישובים, אגף קהילה,  
והמת  את חינוך  להתאים  היה  אפשר  שבה  היקף  רחבת  תכנית  יצרו  אשר  נ"ס, 

הפעילויות והלמידה התרחשו בישובים, כשהתאפשר להגיע ,  הצוותים   – הלמידה והפעילות למצב. כשבתי הספר היו סגורים  
 הילדים פעלו במרחבים החינוכיים.  -לבית הספר או לגנים 

חלק חשוב בקטיעת שרשרת ההדבקה היה צוות המתשאלים מהמועצה ומהישובים, אשר לקחו חלק במאמץ הלאומי ותחקרו  
עמוסות   וידיו  לעבודה  חזר  מאוד  מהר  אולם  יוני,  חודש  בסביבות  סיכום  ערך  המתשאלים  צוות  בעמק.  לקורונה  מאומתים 

 בתשאולים בימים אלה ממש. 
בספטמבר, נפתח מתחם בדיקות סרולוגיות לילדי    1  -הלאומי לחזור ללימודים בטוחים ב  בשבועיים האחרונים כחלק מהמאמץ

 העמק, והשבוע חולקו בדיקות אנטיגן לביצוע על ידי ההורים לקראת החזרה לגנים ובתי הספר. 
חלק במאבק,    לאורך כל התקופה הזו אנו רואים את ההתגייסות של צוותי החירום הישוביים, ואת התושבים בעמק אשר לוקחים 

מתחסנים, ועושים ככל האפשר להקפיד על ההנחיות, ולשמור על הבריאות האישית, המשפחתית והקהילתית ובעיקר עוזרים, 
 תומכים ודואגים לטפל ולתמוך במי שזקוק לכך, ואת אלה אשר מתנדבים למשימות שונות במסגרת הקהילות ובעמק.

". בעוד בדרום התנהלה לחימה, ובצפון נורו טילים, אנחנו זכינו למל"ט אשר  עוד השנה חווינו כולנו את מבצע "שומר חומות 
נחת בבריכות הדגים באזור מעוז חיים ולחדירות מגבול ירדן, כשצוותי הביטחון שלנו מסייעים לצבא בכל הדרוש להתמודדות  

 עם אירועים אלה. 
הזדמנויות רבות, ביניהם העולם הדיגיטלי והעבודה   השנה הזו אתגרה את העולם כולו וגם אותנו, ומלבד האתגרים אפשרה גם 

מרחוק: פגישות עבודה, לימודים, שירותים שונים, קניות ועוד. לשמחתנו גם שירותי המועצה אפשרו המשך רציפות השירות 
טל  לכל אורך התקופה ולמרות הסגרים והעבודה מרחוק יכולנו להמשיך ולתת שירותים ומידע לתושבי העמק באמצעות הדיגי

 ומוקד המועצה. 
ושא הפיתוח כמעט ולא נפגע והתרחשה פעילות רבה בבניית תשתיות להרחבות בישובים, הקמת נ  -בנוסף, ועל אף כל הקשיים  

 מעונות יום וגנים בישובים וכיתות  בבתי הספר, הרחבת שבילי האופניים ועוד.  -מוסדות חינוך 
 

 גיא שריצילום: 



 

 

 
 
 
 

 עם מנהלי קהילות כוסית הרמת
  היכרות   שם ערכו  קימרון  . המפגש נפתח באולם מנהלי הקהילות פורום  לקראת החג עם    כוסית   הרמת   מפגש  התקיים   הבוקר

בהמשך עברו המשתתפים לכוונת   יפתח לקהל הרחב במהלך פסטיבל המעיינות בסוכות.ועם אולם הבריחה החדש שהוקם  
לסיום ברכנו, התברכנו והרמנו כוסית לכבוד שיחה על איתנות קהילתית ו  קיימהשם עשינו סיכום קצר של השנה החולפת,  הת 

 השנה החדשה.  
  

 פסטיבל המעיינות
אינסוף תכניות שהשתנו  הכלל כמו התקופה שבה הוא מתרחש.  -מן-הפסטיבל השנה יוצא

מספר פעמים בעיקר בשל אי הוודאות לגבי האופן שבו יתאפשר לחגוג במהלך סוכות. )כן  
ועוד( התקהלות  הנחיות  סגר,  לא  תקופת .סגר,  של  סיכום  כמעין  הפסטיבל  תוכנן  במקור 

קריית פסטיבל, פופ  וכננוהקורונה. ת  גדולות בקימרון,  "הכוונת" -הופעות  אפ פאב בהאב 
וייחודיים. חווייתיים  תמונת המצב   אולם   ואסופה של מפגשים  ככל שהתקדמו החודשים, 

ולהתאים את    גבר, ונאלצנו לבנות מתווה אחר מתווה  השתנתה ללא הרף, חוסר הוודאות 
 .  התוכניות

ובאופן  בשטח  שונים,  וקהילתיים  אמנותיים  פרוייקטים  ביטוי  לידי  יבואו  השנה  בפסטיבל 
גדול  אולם הבריחה הכי  ניידת מיוחדת לפסטיבל תגיע לישובים מלאה בהפתעות,  מקוון, 

יתקיימו שלל הופעות קטנות לקהל הרחב  בארץ יפתח לפעילות בקימרון, ברחבת האולם  
יהיה לבלות באתרי התיירות בעמק. תודתנו למחלקת התרבות    ולכל אורך השבוע אפשר 

 לתכנית המלאה <<  ולכל השותפים לתכנית המלאה והמיוחדת. תבואו לחגוג!
 
 

 ערב ראש השנה החדשה, נאחל שתהיה לנו שנה רגילה, מלאה בעשייה, יצירה ובריאות.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  שבת שלום,
 ,שנה טובה 

 ראש המועצה , יורם קרין

 נעם חורב כתב:
 

יָלה ְהיֶׁה ָלנּו ָשָנה ְרגִּ תִּ  "שֶׁ

ְתָחָלה הַּ יר אֹוָתנּו לַּ ְחזִּ תַּ  ָכזֹאת שֶׁ

יכֹות סֵּ י מַּ ים, ְבלִּ יּדּודִּ י בִּ  ְבלִּ

ם  ים ְואִּ לִּ ל ְשָמחֹות -ְכָבר גַּ ק ְבָים שֶׁ רַּ  

ית ְגָרתִּ ְהיֶׁה ָלנּו ָשָנה שִּ תִּ  שֶׁ

ית יתִּ ְקָווה ֲאמִּ יר ְותִּ ר ָבהִּ ם בֹוקֶׁ  עִּ

ים ְפָרטִּ ין ְבָכל הַּ ְבחִּ ע ְלהַּ נֵּדַּ  שֶׁ

ים ְפשּוטִּ ים הַּ ְּדָברִּ יס, לַּ ָבסִּ נְַּחזֹור לַּ  שֶׁ

ת רֶׁ ְהיֶׁה ָלנּו ָשָנה ְמאּושֶׁ תִּ  שֶׁ

תְבלִּ  רֶׁ ים אֹו ְּדָרָמה ְמיּותֶׁ ְבָזקִּ י מִּ  

ם יד שֹומֵּ ר ָתמִּ יָשאֵּ ְּדָאגֹות יִּ ְדָבר הַּ מִּ  שֶׁ

ם ְעמֵּ ְמשַּ ָצפּוי, הַּ ּיֹוְמיֹום הַּ ם בַּ ח גַּ ְשמַּ נִּ  שֶׁ

ת סֶׁ ְרפֶׁ מִּ יתֹון בַּ ה ְועִּ ם ָקפֶׁ ב עִּ נֵּשֵּ  שֶׁ

ד סֶׁ ל חֶׁ ע שֶׁ גַּ ע ָכזֶׁה, הּוא רֶׁ גַּ  ָכל רֶׁ

יט ְבכֹ  לֹא נְַּמעִּ יָלהשֶׁ ל ְתפִּ וָחּה שֶׁ  

יָלה ְהיֶׁה ָלנּו ָשָנה ְרגִּ תִּ יָקר, שֶׁ "ּוְבעִּ . 
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