
 

 

 

 

 קורונה 

מספר המאומתים לקורונה בעמק עולה מדי יום, וכך גם מספר המבודדים. נכון לעת כתיבת שורות אלה 

 שובי העמק. י מבודדים בי 250 מעל מאומתים, ו 70 -עם כאנו עומדים 

 . מערכות החינוך סגורות, וכך גם כל הפעילויות: חוגים, חלקי  החל מערב ראש השנה אנו נמצאים בסגר

ועוד. תיירות  עסקים,  ספורט,  אלה    תרבות,  העבודה    -לצד  מקומות  פועלים  והציבוריים  עדיין  הפרטיים 

מאוד של המצב שנמשך   והורים רבים נמצאים בבית עם הילדים ומתמודדים עם המשמעויות המורכבות 

 כבר זמן ארוך. 

והמ החולים  מספר  שבהם  ובאלה  בתחלואה  העלייה  עם  היטב  מתמודדים  את בישובים  לראות  אפשר  יחסית  גבוה  בודדים 

 המחויבות הקהילתית, הסולידריות ותחושת הדאגה איש לרעהו.

על מצב הרוח    הסגרלסגר מלא עד לאחר שמחת תורה. כולנו מודעים להשלכות ולהשפעות    ת נכנסהמדינה כולה  החל ממחר,  

 ם שפשוט נעצרו מלכת. האישי והלאומי, על החינוך, על הכלכלה, העסקים הקטנים, ועוד נושאים רבי

ולהימנע חשוב מאוד להמשיך ולהקפיד על ההנחיות    .לחיות לצידה ואיתה  מנסים ללמוד המגפה תהיה כאן עוד זמן, ולכן אנו  

 מהתקהלויות, לשמור מרחק ולהקפיד על מסכה בכל יציאה למרחב.

 

 

  מרימים כוסית לשנה החדשה במיטל

השנה ראש  ערב  האחרון,  שו  ,בחמישי  מהחטיבה הגיעו  תפינו 

ה  להתיישבות  שר  הנגביעם  צחי  ח"כ  קימת    התיישבות  ומקרן 

הגלבועלישראל,   שעל  במיטל  הזמנית  כוסית   ,לשכונה  להרים 

 לקראת השנה החדשה.

בכניסה   מזוזה  קבענו  הזמנית,  לשכונה  בכניסה  זית  עץ  נטענו 

י כוסית  והרמנו  הזמנית  השכונה  השכונה למועדון  תושבי  עם  חד 

בשורות  לכבו והילדים   עימה  תביא  שזו  בתקווה  החדשה  השנה  ד 

 טובות והמשך צמיחה לישוב החדש. 

למלכישוע,   הצמוד  החדש  השיכון, בישוב  משרד  עם  ביחד  שייבנה 

  התשתית  עבודות   יחלו   בקרוב  .אשר יבואו לחיות חיי קהילה בחברה מעורבת לדתיים וחילוניים  ,משפחות   270  -כיתגוררו בעתיד  

זוהי זכות גדולה ומרגשת להוביל הקמת ישוב חדש בעמק ובמדינת ישראל, בעיקר  .  הראשונים   הבתים   נות להיב  יתחילו  כך   ואחר 

 בימים אלה. 

 

 

CAMP מרחבי עמק המעיינות 

,  הסגר   על  שנודע  ברגע.  זריזות וגמישות   המילים  של  חיבור  -'  זמישות '  הוא  החינוך  במערכת   הקורונה  בשנת   מאוד   חשוב  מושג

  .ואיכותיים  מגוונים  תכנים  עם  מרחוק למידה של מלאים  ימים  3 במשותף ובנו בעמק החינוך מרחבי כל בזריזות  התגייסו

נוצרו בשיתוף פעולה של המרחבים אליהם    ,הפעילויות בתחומי הטכנולוגיה, החקלאות, הספורט, התרבות, הטבע ובעלי החיים 

עמק  שביל  גורו,  גן  בעדן,  חווה  טכנולוגי,  עידן  שעבר:  בשבוע  שנפסקו  הספר  בבית  לימודיהם  במהלך  התלמידים  מגיעים 

 המעיינות, ומחלקות המתנ"ס.

השתתפו   והמרתקת  תחומית  הרב  בעמקבפעילות  הספר  בתי  מכל  רבים    עשו ,  יינות המע  עמק  בשביל  סיירו   אשר   ,תלמידים 

  מזמן   נהנו,  גולדברג-ברנע  מאירה   הסופרת   את   פגשו,  בעדן  חווה  עם   וטעמו  למדו,  טכנולוגי  עידן  עם   יצרו ,  כושר  אימוני,  יוגה

 ישר כח על היצירתיות והזמישות המחשבתית לכל השותפים.  .גורו בגן החיות  על ולמדו מוזיקלי

 . STEMaianot של היוטיוב בערוץ אפשר למצוא השיעורים  הקלטות את 
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 פסטיבל המעיינות 

מציין    -השנה  בכל שנה אנחנו חוגגים בחוה"מ סוכות את פסטיבל המעיינות, ש

ברוח התקופה   .שנת המגיפה ששינתה את פני העולם כולו  -דווקא השנה    .עשור

המעיינות   פסטיבל  את  והפקנו  גרסה  עדכנו  הוודאות  אי  תחושת  מתוך  ודווקא 

 בקופסה.

חגיגיות  תגי  -לקראת החג   פעילויות  ובה שפע  קופסת הפסטיבל  אב  בית  לכל  ע 

מהבית  יציאה  מחייבות  ה  ,שלא  באמצעות  מקוונות  פעילויות  יתקיימו    -כשלצידן 

ZOOMמהפסטיבל תיהנו  השנה  שגם  מקווים  אנו  אלה  .  לימים  והמותאם  העמק,   המיוחד  אנשי  עם  פעולה  בשיתוף  שיצרנו 

 היזמים והעסקים. 

 

 

   אמרה השבוע: ד סקוטלנ  של הראשונה שרהה, ן'סטורג ניקולה

 אחורה   נסתכל,  שבקרוב  בתקווה ,  אחד  יום.  לנצח  תימשך  לא  היא.  תחלוף  הזו  המגפה ,  עכשיו  כך   מרגיש  לא  שזה   למרות"

,  קדימה   נמשיך,  יחדיו  נעמוד  בואו,  מתקשים  כולנו,  לי  ותאמינו,  בגללה   מתקשים  שכולנו  למרות  אז.  אותה   נחיה   ולא  אליה 

 אהבה   מתוך  לפעול   ונמשיך,  אדיבים  נהיה ,  חזקים  השני. נהיה   על  אחד  לשמור  ונמשיך ,  לקוות  נמשיך,  לחייך  להמשיך  ננסה 

  מכם   לבקש  נאלצת  שאני  מצטערת  אני,  כה   עד  שעשיתם  ההקרבה   על  מספיק   לכם  להודות  אוכל   לא  לעולם  .וסולידריות

 ."זה  את שנעבור יודעת אני, יחדיו ונעמוד, מעמד  נחזיק אם אבל . עוד לעשות

 

 

 

 

 

 גמר חתימה טובה 

 שבת שלום,

 יורם קרין 

   ראש המועצה


