
 

 

 

 

 אומיקרונה 
את ינואר התחלנו בעמק   .לכן  למספרי מאומתים שלא ידענו קודם   יםמגפת הקורונה וזן האומיקרון כפי שחזו המומחים מביא

 .400 -מאומתים, ונכון להיום אנו עומדים עם קרוב ל 20עם 
מתחמי הבדיקות המהירות של מד"א במועצה ובמנחמיה פועלים מדי יום, ומתחמים נוספים נפתחים על ידי מתנדבי מד"א גם  

 של פיקוד העורף בבית שאן.  PCRואתמול נפתח מתחם לבדיקות  לכל דורש הבישובים ונותנים מענ 
בזו  מתקיימים  והדיונים  העבודה  פגישות  כל  לדיגיטל.  עברה  המועצה  וחלקם פעילות  מהבית,  עובדים  חלקם  והצוותים  ם, 

המעבר לעבודה מהבית,    ,עדכון המצב  -מהמשרדים. בתחילת השבוע התקיימה פגישה של כל מנהלי המחלקות שבמרכזה  
 והחשיבות של המשך הרציפות התפקודית של הרשות ואספקת השירותים לתושב ככל שנדרש בימים אלה, ובכלל. 

, וכך גם אירועים נוספים שהיו אמורים נדחתה לחודש מרץ   -ות שהייתה אמורה להתקיים מחר  אליפות חצי מרתון עמק המעיינ 
 עד לסיומו של הגל החמישי. להתקיים ונדחו

 בספריה האזורית נפתח קו להזמנת ספרים עד הבית, ואפשרות למנוי ספרי שמע ומנוי לספריה הדיגיטלית בחינם. 
עם   ים מתמודד שלנו כולם,  המסורים  צוותי החינוך  

רב   יומיומית עומס  לגמישות  שנדרשות  במערכות 
צוות   עם   והתמודדות  ואנשי  תלמידים  ילדים, 

ומבו באופן מאומתים  שמשתנות  והנחיות  דדים 
לשים  נפגש השבוע כדי    . פורום מובילי חינוךתדיר

 ? וימה חשוב עכש במרכז את השאלה:
החינוכית   הגישה  את  משקפות  שעלו  התשובות 
לקדם   ממשיכים  לבד,  נשאר  לא  אחד  אף  בעמק: 

חדשות,  תהליכים,   להזדמנויות  חיזוק פתיחות 
ממשיכים   לחלום,  מפסיקים  לא  הדדית,  עזרה 

הקורונה,   בצל  שגרה  על  לללשמור  למוד צאת 
לכולם במרחבים,   הנכונות  נקודות  אלה  כל  ועוד. 
 . מוזמנים לאמץ באשר הם. 

לקחת אחריות, לקבל את    , זהו הזמן שלנו האזרחים 
התקהלויות   מניעת  מסיכה,  הבסיסיות:  ההנחיות 
הקרובה,  סביבתנו  ועל  עצמנו  על  ולשמור  וחיסון 

 המשפחתית והקהילתית. 
 
 

 גבוה  מגיעיםיחד 
התקיים   הגיעו  השבוע  אשר  "המקפצה"  תכנית  לתלמידי  מיוחד  יום 

שחקני  לשיעורים   הצטרפו  כשאליהם  טכנולוגי,  בעידן  שלהם  הקבועים 

גליל". "גלבוע  הכדורסל  המקפצה    קבוצת  ייחודית  היאתכנית  תכנית 

גשי והחברתי, ילאפשר לתלמידים צמיחה בתחום הלימודי, הר שמטרתה

כ תוכנית  בכחלק מהתוכנית הבית ספרית.   תלמידים    80  -לוקחים חלק 

ו ושק"ד  י' משני בת -נבחרים משכבות ט'  גאון הירדן  י הספר התיכוניים 

במסגרת התוכנית אחת לשבוע.  מתקיימת בעידן טכנולוגי    , והיאדרכ"א

לימודי   אופנים:  בשלושה  ומגוונות  שונות  בדרכים  למידה    -מתקיימת 

מפגשים עם דמויות מעוררות   -השראה  ו פיתוח הקבוצה, ליווי באמצעות "מעגלי נפגשים",    -קורסים קצרים על פי בחירה, אישי  

לקחת חלק בפעילות הלימודית של התלמידים.    ,קבוצת הכדורסל גלבוע גליל בליווי אנשי הצוות   בשלישי הגיעו שחקני  .השראה

בהמשך היו השחקנים, ו ידים והשחקנים,  היכרות אישית מעמיקה בין התלמ  נערכהאת הבוקר פתחו ב"מעגלי נפגשים" שבה  

אשר עוררו התרגשות ועניין רב בקרב התלמידים, שותפים לשיעורים ולסדנאות השונות יחד עם התלמידים, וביניהם: בניית כלי 

ת עידן טכנולוגי, המשותף לחברת גבע סול ולמועצה, ממשיך כל הזמן, וגם בתקופנגינה, סדנת סילואט, תכנון ובניית מנדלות.  

 הקורונה, לייצר פעילות מקורית, יצירתית וחדשנית, ממנה נהנים התלמידים שלנו בכל הגילאים והקהילה כולה.
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 סיור רבש"צים

מחלקת  בהובלת  היישוביים  הביטחון  רכזי  כל  יצאו  השבוע  בתחילת 
המועצה  הביטחון   למיד של  ליום  המרחבית  החטיבה  באזור   הובשיתוף 

באזור ארץ המנזרים, שפך הירדן לים המלח,  בקעת הירדן. הקבוצה סיירה  
, תוך כדי הדרכה מקצועית וליווי צוות בית הערבה הישנה ומעבר אלנבי

הב החנית  בחוד  נמצאים  הרבש"צים  והם יהחטיבה.  בעמק  טחונית 
הקשורות   משימות  בשלל  חלק  בכלל. לוקחים  ובחירום  בפרט  בביטחון 

בין כלל    גאוות היחידהמהאחדות, הגיבוש ואפשר היה להתרשם מאוד  
 מאוד.  הרבשצי"ם, דבר המייחד את עמק המעיינות 

 

 
 
 
 
 
 
 

 שבת שלום, 
 יורם קרין 

 ראש המועצה 


