
 

 

 
 
 

 קורונה

כל כך הרבה דברים היו מתוכננים לשבוע הזה. שבוע שכולו אירוע חינוך במסגרת שבוע  
, ערב הוקרה לצוותי החינוך הבלתי פורמלי, יריד קליטה,  חיילים משוחרריםחינוך, ערב ל

כניות נכנסנו בשבוע החולף  ויריד סדנאות לעיצוב הבית ועוד ועוד. אולם בשונה מהת
ופועלים על פיהן, עורכים פגישות   ובים להנחיות משרד הבריאותנו קשלשגרת חירום. א

של המועצה על פי  , ומפעילים את מערכי השירות zoom-עבודה חיוניות באמצעות ה
 . בעת הזוובאמצעי הזהירות הנדרשים מאיתנו ההנחיות 

 מפגשי פנים מול פנים, לחיבוק וחיוך.הדיגיטל הפך להיות אמצעי הקשר הטוב ביותר בין אנשים בימים אלה, אך הוא אינו תחליף ל
 . בתקופה המורכבת הזו ויוזמות שמענו על תחושות ואתגרים  שבו  ,הבוקר נפגשנו עם מנהלי הקהילות למפגש זום

צוות אגף קהילה ממשיך להיות בקשר עם הנהלות הקהילות ומקבל מהם דיווח על בסיס יומי: מספר מבודדים, התארגנות ועוד. בתי הספר 
גנים, בתי ספר ומסגרות בלתי פורמליות נמצאים בקשר   - ם להעביר שיעורים באמצעים דיגיטליים, המחנכים בכל מערכות החינוךממשיכי

ממשיכים לתת את השירותים החיוניים: פינוי אשפה, פיזור פיתיונות חיסון   )שיפור פני העמק( ע", ובאגף שפעם הילדים והתלמידים
 ל התחומים, טיפול במפגעים בשטח המועצה ועוד.לכלבת, מענה לפניות במוקד בכ

ות חירום, אפשר לראות הלכה  תהקהילות והאנשים בעמק הם מקור להשראה וגאווה בכל ימות השנה אולם כעת כשאנו נמצאים בע
 למעשה את החוסן, היצירתיות ותחושת הקהילתיות החזקה בישובים ובעמק בכלל.

בלת שבת וירטואלית, בני נוער שמציעים לעשות משלוחי קניות ותרופות לוותיקי הישוב, משחקים החל מק -יוזמות נפלאות עולות בישובים 
טיביים נ , שעות סיפור שמועלות ברשתות החברתיות, שיעורי פעילות גופנית, רשימת מטפלים אלטרקהילתיים רבי משתתפיםדיגיטליים 

 שמוכנים לעזור לכל מי שצריך ועוד.
, הפעילות הקהילתית שוקקת חיים ונמצאות  ותמונות שממחישות איך למרות שהתושבים נמצאים בביתם אנו מקבלים המון סרטונים

 בסרטון קיבצנו קצת תמונות  הדרכים לייצר את היחד. זוהי כוחה של הקהילה, ואנו גאים שאלה הם תושבי העמק ואלו הן הקהילות.
 

 ורונה כלכלת ק 
הפסקת הפעילות העסקית גרמה לבעלי עסקים קטנים לעצור כל פעילות, ורבים מהם נמצאים באי וודאות אישית וכלכלית גדולה מאוד. כך  

בפן הכלכלי, ונערכים למציאות כלכלית חדשה  גם במועצה. כל הפעילות השגרתית הופסקה, ואנו עוסקים בניהול משבר הקורונה גם 
לץ לנקוט שורה של צעדים לצמצום הוצאות והתאמת הפעילות למצב החדש שנוצר. אלו הם ימים טרופים שבהם  נא ,כפי הנראה ,שבה

 עלינו להיות אחראיים ועם יד על הדופק התקציבי והכספי. 
 

 חינוך 
 מעבר ללמידה מרחוק. לעעם סגירת בתי הספר משרד החינוך הורה 

  -, גם כאשר הוחלט כי מפסיקים את הלמידה המקוונת ה באופן מרשים ביותרצוותי החינוך בעמק המעיינות התגייסו ונרתמו למשימ
 ןבהשישיבות צוות באופן ווירטואלי,  המשיכו הצוותים את הלמידה והקשר עם התלמידים בבית. פורום מובילי החינוך בעמק מקיים

כתוצאה מכל אלה אנו עדים   מויות מקוונות.חשיבה ועשייה לתוכניות הלימוד. כמו כן מורים רבים בוחרים להשתלב בהשתל  ותמתקיימ
דפי בוקר טוב, מערכי לימוד, שיעורים דרך הזום, ואף   קשר האישי עם התלמידים והן בתכני הלמידה:של הליוזמות יצירתיות הן בהיבטים 

בצוותים החינוכיים בכל  עם כל הקשיים של תקופה זו, אנו רואים בלמידה מרחוק הזדמנות גדולה וגאים . חגיגות ימי הולדת לתלמידים
 הרצף החינוכי בעמק.

 משבר הקורונה הביא אתו מציאות חדשה של אי וודאות. הילדים בבית, מסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות אינן פעילות.
חינוכי בעת הזו עמל יחד עם הצוותים החינוכיים השונים, על הכנת תשתית עמוקה ורחבה ככל הניתן, של קשרים  -השירות הפסיכולוגי

  התערבויות שונות, מאפשר  ההורים וצוותי החינוך. צוות השפ"ח יוצר קשר עמם באמצעי המדיה השונים, מציע בינאישיים עם הילדים,
 יום ושגרה, פעילויות, שיח רגשי משמעותי ותמיכה מכל סוג. חשיבה משותפת על סדר 

 
 

 מעברים מעיינות כנרת 
וכמובן למשרד  המשותף למועצות האזוריות עמק המעיינות ועמק הירדן "מעיינות כנרת" -הוקם מרכז מעברים החדש  2019לקראת סוף 

 בלמידה ובהקמת המרכז.  . בחודשים שחלפו מאז עסקה מנהלת מעברים נואית ברקוביץ משלפיםהרווחה
עם הצורך שנוצר בימים אלה לחזק את העסקים המקומיים הוקם אתר חדש שבו רוכזו עסקים ונותני שירותים מהעמק אשר פועלים בימים  
אלה ונותנים שירות ברוח התקופה: משלוחי מזון, משלוחי ערכות יצירה, מטפלים אלטרנטיביים ועוד. במעברים מזמינים את כל ספקי 

 , להרשם ולהיחשף לתושבי העמק. להיכנס לאתר החדשמק הע
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https://youtu.be/3gIFwtZaRpU
https://emek.99innovation.com/


 

 

 
 

 מתנ"ס
צוות המתנ"ס פועל במתכונת מצומצמת אך במלוא האנרגיה והיצירתיות כדי להענות לצרכים ולתת מענים לשעות הפנאי הרבות לאנשי  

ה הדיגיטלית ושירות משלוחי הספרים פועלים בכל רחבי העמק, פורמט להוראה מקוונת במוסיקה יצא לדרך  יי העמק. הספריוילד
כשתלמידי המרכז למוסיקה גויסו למשימה והם שולחים שיעורים מקוונים לתלמידי נש"ר, המורים עורכים חזרות תזמורת ושיעורים  

 התעמלות מועברים לתלמידים במטרה לשמור על כושר ורוח טובה לכולם.  פרטניים בזום, וגם שיעורי מחול ואימוני
השבוע הופצה הרשמה למאגר מתנדבים בעמק בשעת חירום, כמה עשרות מתושבי העמק הצטרפו למאגר שבו אפשרויות התנדבות  

    .מוזמנים גם אתםבתחומים שונים. 
שוביים,  יצוות המתנ"ס נמצא בקשר עם רכזי החינוך והתרבות בישובים לחילופי רעיונות ופעילויות רבים לרווחת כולם: צוותי מורל י

 הרצאות מקוונות, הצגות עד הבית ועוד.
מחלקת התרבות. מאות רבות של תושבים צפו   ביום שישי לראשונה התקיים מפגש 'פרשת דרכים' מקוון באמצעות דף הפייסבוק של

 ית מפגש שונה ומיוחדת.  יבמפגש, ונהנו מחוו
ורד בנדיקט,  הכינה כן ו את הת ,ת ומשחקים בהפקת מרכז צעיריםעם חידונים, משימו 120 -0היום הופצה לישובים ערכת פעילות לגילאי 

 מנהלת מרכז המשחוק בבית הספר גאון הירדן דרכא. 
 ופי הפעילות והמפגשים, ובצוות המתנ"ס חושבים כל הזמן על מענים יצירתיים ומעניינים חדשים.המציאות השתנתה ועימה א

 
 

 סקר משרד הפנים 
משרד הפנים יצר סקר העוסק במספר תחומים כמו שירותים נדרשים, אוריינות דיגיטלית והורות שמכוון ליצירת תובנות בעת הזו למועצה. 

באופן זה תוכל המועצה לעבור מניהול מבוסס  ל הצרכים, ולשפר את השירות בימים אלה.על בסיס המידע שייאסף נוכל ללמוד ע
   .סקרלהשתתף במוזמנים    .אינטואיציה לניהול מבוסס נתונים, וכך לשפר את החוסן הקהילתי

 
 

  מ' מהבית. 100לצרכים חיוניים, או לחילופין להתאווררות במרחק של עד החל מאמש הוחמרו ההנחיות, ויציאה מהבית מתאפשרת רק  
 אנו מודעים להצפת המידע בכל הרשתות החברתיות ולכן עושים מאמץ גדול להעביר רק הנחיות מסודרות כפי שמתקבלות אצלנו

 ומידע בעל ערך עבור תושבי המועצה.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 , הקפידו על הוראות משרד הבריאות 
 מרו על עצמכם והישארו בבית, ואל תצאו שלא לצורך. ש 

 

 אנחנו כאן בשבילכם. 
 שבת שלום, 

 יורם קרין 
 ראש המועצה

 

 

https://forms.gle/YBrDcDAXzkHhZEfh9
https://bit.ly/3aaZ05d

