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קורונה 2020
לאט ,לאט אנו רואים ירידה במספר החולים המאומתים בעמק ,כניסה לשגרה בישובים והטמעת דרכי פעולה
והתמודדות בישובים .אנו עדיין נמצאים בתקופה של אי וודאות ,שתמשך כפי שנראה עוד זמן רב.
אגף החינוך וכל מערכות החינוך בעמק נערכים לפתיחת שנת הלימודים בעוד עשרה ימים בהתאם למתווה
משרד החינוך ועל פי הנחיות משרד הבריאות.
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א היא מאתגרת במיוחד :בניית המערכת ,יצירת מרחבים מותאמים ,פיתוח למידה משמעותית
וטובה במגוון אפשרויות ,התארגנות לכוח אדם נוסף ללמידה בקפסולות של עד  18תלמידים ,וחיבור בין המערכות הפורמליות
והבלתי פורמליות ליצירת יום לימודים ופעילות מלא ,וגמישות מתמדת לאור כל השינויים וההנחיות המשתנות.
השבוע האחרון שלפני פתיחת השנה יוקדש לדיוק בכל התחומים ,והכנות אחרונות של כל צוותי החינוך בעמק אשר עושים
ימים כלילות כדי לפתוח את השנה כסדרה.

נחל האסי
בסוף השבוע האחרון התקיימה הפגנה גדולה בשערי ניר דוד ,ובימים שלאחר מכן התרחשו אירועי אלימות לא פשוטים.
ביום שלישי התקיים דיון בועדת הפנים של הכנסת בנושא נחל האסי .בדיון לקחו חלק נציגי הישוב ,מובילי המחאה ,חברי
כנסת ,נציגים ממשרדי הממשלה ,ז'קי לוי ראש עיריית בית שאן ואני .מיקי חיימוביץ  -יו"ר הועדה פתחה את הדיון ואמרה:
"במיוחד בימים כאלה ,של פילוג קשה בעם ,אני חושבת שיש צורך ליצור שיח מקדם בין בני אדם ,ולא להתייחס לעצמנו בתור חלקים
נפרדים שנלחמים על הדרך הבלעדית שלהם .הדיון גלש הרבה מעבר למי הנחל ,הפך אלים וחשף שסעים בחברה הישראלית .כדי שהצדק
יעשה גם הדרך צריכה להיות נכונה".
ז'קי ואני חידדנו את הצורך במציאת פיתרון אשר ישים קץ למאבק המתחולל באזור בחודשיים האחרונים ,הדגשנו את שיתופי הפעולה בין
הרשויות בתחומים רבים ,והקשרים הטובים בין שתי הקהילות ,זו של העיר וזו של העמק ,וקראנו להפסקת האלימות המתרחשת גם
ברשתות החברתיות וגם בשטח ויצירת הדברות ושיח מכבד .בסיומו של הדיון  -שלחה יו"ר הועדה את שני הצדדים לתהליך גישור ופשרה.

נטיעות חדשות בתצפית נווה אור
לפני כשנה הוקמה התצפית החדשה על שביל נוף גאון הירדן בסמוך
לקיבוץ נווה אור ,וכעת ביצע צוות הנוי והמים בקיבוץ עבודות נטיעת עצי
צל ,אשר הפכו את המקום לפינת חמד נהדרת ,הצופה על הנוף לכיוון ירדן
וצפונה ומאפשרת מבט אל מאגרי מים ,נהר הירדן ,נחל תבור ושדות
החקלאות .התצפית בוצעה על ידי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי  -כחלק
מפיתוח שביל נוף גאון הירדן והיא כוללת הכשרת השטח וחניית מצעים,
הקמת פרגולת הצללה ,פינות ישיבה ועוד .לצורך ביצוע הנטיעות ביצעה
רשות הניקוז תוספת קו מים לתצפית .הפרויקט ,יוזמת קיבוץ נווה אור ,נוצר
כחלק משיתופי הפעולה הקהילתיים שמובילה רשות ניקוז ונחלים ירדן
דרומי עם המועצה האזורית עמק המעיינות ,בשיתוף רכז שביל עמק המעיינות ופרויקט "בשביל העמק" .יש לציין כי שביל נוף
גאון הירדן נושק ונפרד בחלקים שונים משביל עמק המעיינות ,אשר מקיף את עמק המעיינות כולו.

גיל עוז
.
שנת הפעילות בגיל עוז הסתיימה השבוע השנה שהחלה בתנופה ובפעילות מגוונת נקטעה במרץ ושינתה את פניה ,ובשל
הקורונה היה צורך להתארגן מחדש .תוך מעקב אחר ההנחיות ,עשה צוות גיל עוז התאמות והציע תכנים והעשרה עד הבית.
עם ההקלות בסגר חזרו לפעילות בקבוצות קטנות וחוגי היצירה התחדשו לשמחת המשתתפים .עכשיו יוצאים לחופשת הקיץ
שתסתיים לאחר חגי תשרי .לאורך כל השבוע האחרון התקיימו בכיתות מפגשי פרידה מרגשים מהמרצים וממשתתפי
הפעילויות והחוגים .התוכנית לשנת הפעילות הבאה כבר מוכנה ,מודולרית ,גמישה ומתחשבת בשינויים ובמגבלות שיצוצו.

חלוקת מתנות למסיימי י"ב
בשבוע האחרון החלה חלוקת התיקים למסיימי כיתות י"ב אשר יוצאים עוד רגע
לדרכם החדשה  -שנת שירות או לגיוס לצה"ל .מחלקת הצעירים של המועצה
עוברת בין הישובים ומחלקת לבוגרי בתי הספר את ברכת הדרך של המועצה
ותיקים גדולים אשר ישמשו אותם ,כך אנו מקווים בשנים הקרובות .לכו לשלום,
וחזרו בשלום הביתה ואל העמק.

סיום מחזור ג'  -מלגת שותפים
השבוע התקיים מפגש סיום של מחזור מס'  3של מלגת שותפים .את המלגה מובילים שותפות ביחד ומרכזי הצעירים של בית
שאן ועמק המעיינות .במהלך השנה החולפת ,נפגשו  10סטודנטים לתואר שני מהעמק ומהעיר למפגשי למידה ועשייה
בתחומי המנהיגות ,אחריות חברתית וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות .למרות אתגרי הקורונה ,המשיכה התכנית לפעול
והסטודנטים יזמו את הפרוייקט " -תופרים באהבה" -בו אספו מסיכות מתושבים ושלחו מארז לאחינו בקליבלנד .את התכנית
מסיימים הסטודנטים עם מבט קדימה ורצון להמשיך לקחת חלק פעיל בעשייה חברתית משותפת.

עידוד בזמן בידוד
אסירי וסוהרי כלא שאטה הכינו ערכות עידוד למשפחות עם ילדים השוהות
בבידוד .הערכות כוללות משחקים ,יצירות ,דפי צביעה ועוד וזאת על מנת
לייצר תחושת חיבור וערבות הדדית בתקופה המורכבת בה אנו נמצאים.
בתחילת השבוע ,הגיעו ראש תחום חינוך ,וקציני החינוך מהכלא והעבירו
לנציגי המועצה את הערכות שיחולקו למשפחות בעמק .זוהי יוזמה מרגשת
וחשובה לתחושת החיבור וההדדיות בימים אלו.

מנקים את העמק
בחודש האחרון נעשות פעולות רבות להתמודד עם כמות המטיילים הפוקדים את מעיינות העמק .ביוזמת פקח המועצה ורכז
שביל העמק התקיימו עד עכשיו שמונה מבצעי ניקיון של ילדים ובני נוער מהעמק .בימים הקרובים יוצב שילוט חדש בכל
המעיינות הקורא למטיילים לשמור על בטיחותם ועל ניקיון האזור בו הם שוהים .במקביל ,בהובלת החינוך הסביבתי במועצה,
רשות הטבע והגנים ורשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי אנו נערכים לגיוס מתנדבים להסברה ושמירה על הניקיון במעיינות .לקראת
סוף החודש נתחיל להפעיל סיירות מתנדבים שיסתובבו במעיינות' יחלקו שקיות אשפה וידגישו את חשיבות האחריות על
האשפה של כל מטייל.
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