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פרידות
יניב ויצמן מנהל אגף החינוך במועצה הודיע על סיום עבודתו .זכינו במנהל נעים הליכות ,שרואה את טובת האדם והילד באשר הוא
ולאורך כל הזמן פעל לטובת העמק ומערכות החינוך כולן ,ולכן קיבלנו את הודעתו בצער.
עפר לניר מנהל תחום בתי הספר באגף החינוך יכנס למלא את מקומו .אנו מודים ליניב על העבודה הרבה וההשקעה בתקופה כל כך
מפתיעה ומאתגרת ,ומאחלים לו ולעפר הצלחה בדרך.
חוזרים לשגרה בגנים
ביום ראשון נפתחו כל מעונות היום והגנים בישובים 940 .ילדים חזרו לאחר סגר ,שארך כמעט חודש וחצי ונמשך לאורך כל תקופת
החגים ,ואשר לכל אורכו נשמר הקשר של צוותי הגנים עם הילדים וההורים.
זו היי תה תחושה של פתיחת שנה מחודשת והילדים ,נדרשו להסתגל מחדש ,אך כולם שמחו לחזור לשגרה מבורכת המעניקה להם
הרבה חום ,ביטחון ויציבות.
כל המסגרות החינוכיות מלוות ע"י אנשי מקצוע וישנה תשומת לב מיוחדת לתמיכה ומתן מענה חינוכי ורגשי לקשיים שעולים.
בשישי האחרון ובראשון לקראת פתיחת מסגרות הגיל הרך ,נקראו צוותי החינוך למתחמי בדיקת קורונה שנפתחו במיוחד בשבילם
בבית שאן ,כחלק ממבצע "מגן גננות" לביצוע בדיקות קורונה מהירות עבור צוותי החינוך טרם פתיחת הגנים .מטרת מהלך זה היא
לוודא כי פתיחת הגנים תעשה עם מרכיב זהירות מקסימלי ,תוך יצירת ביטחון ואמון בחזרה ללימודים בקרב הצוותים ,ההורים
והישובים.
צוותי החינוך פועלים תחת אי ודאות גדולה מאוד ועושים רבות על מנת לאפשר לילדים שגרה ככל האפשר בתנאים כמעט בלתי
אפשריים .אנו מקווים כי החזרה המדורגת ,הבדיקות ושמירה על ההנחיות ,אכן תביא לפעילות רציפה של המסגרות החינוכיות,
למניעת כניסתו של הנגיף ,ולחזרתם לשגרה גם של ההורים.
אקורדיון
ילדי החינוך המיוחד לומדים ברצף ,השבוע נפתחו הגנים ,וכבר מתחילים לדבר
על פתיחת הכיתות הצעירות בבתי הספר ,אולם ,עדיין נמשכת אי הוודאות לגבי
המשך שנת הלימודים תשפ"א .גם הלמידה בזום היא לא תמיד אפקטיבית
למרות ההשקעה והיצירתיות הרבה של המורים והצוותים החינוכיים .ילדים ,בני
נוער ואנשים זקוקים לקשרים ולמפגשים חברתיים ואלה נקטעו באחת .מתוך כד
נולדה תכנית אקורדיון בהובלת אגפי החינוך והקהילה יחד עם מנהלי בתי
הספר ,רכזי החינוך והגיל הרך בישובים ,הנהגות ההורים ומנהלי הישובים ,נציגי
קהילות ,משרד החינוך ,שותפות ביחד ועוד שותפים רבים .מטרת התכנית לייצר
סדר יום לכל ילד ותלמיד בעמק ,שמותאם גם לסדר היום שמכתיבה הקורונה והשגרה החדשה .זוהי תכנית אשר תיתן מענה מיטבי
ואיכותי לתושבי ותלמידי העמק בבתי הספר ,בקהילות ובמרחבים במציאות המשתנה ובשיתוף פעולה מהיר בין כלל הגופים
הרלוונטים ,כל אלה תוך שמירה על ההנחיות ובריאות הציבור והקהילות .ביום שני בערב התאספו לפגישת זום כמאה וחמישים
משתתפים מתחומים שונים :מנהלי בתי ספר ,מנהלי קהילות וישובים ,רכזי חינוך ,הורים ,מנהלי מחלקות מהמועצה ושותפים,
לפגישת חשיבה מהירה ולבניית תכניות מותאמות גילאים ,בשלושה תחומים :רגשי ,פדגוגי וחברתי .עלו אינספור רעיונות ומחשבות
של שילובים בסדר היום של הילדים והתלמידים ,אשר כבר החלו להיארז לתכניות מעשיות שתתחלנה לפעול ממש בקרוב.
מתשאלים מהישובים
כחלק מהמאבק בנגיף הקורונה וקטיעת שרשראות ההדבקה הועברה בתחילת השבוע הדרכת תשאול לכ 30-מתנדבים מהישובים.
המתנדבים ,יהיו אלה אשר יפעילו את מערך התשאול הראשוני בישוב ,ויהיו בקשר עם הצוות במועצה אשר פועל במשותף עם
משרד הבריאות .הנתונים מהתשאולים יוצלבו עם נתוני משרד הבריאות ופיקוד העורף ,יאפשרו לנתר את מי שבאו במגע עם
מאומתים ,וליידע על הצורך בכניסה לבידוד.
אנו רואים חשיבות עצומה בלקיחת האחריות היישובית ,הקהילתית והאזורית ושמירת הבריאות של הקהילות בעמק והאנשים החיים
בה ולכן עושים מאמצים משותפים עם הישובים לקטוע את שרשראות ההדבקה ולתת מענה למאומתים ולמבודדים ככל הנדרש .עם
זאת שיתוף הפעולה של המאומתים עם המתשאלים הוא מחוייב שכן רק כך אפשר יהיה להגן על הנשאל ועל כל הבאים עמו במגע,
ולמנוע את התפשטות הנגיף.
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