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קורונה
לאחר מספר שבועות בהם העמק היה ירוק ממאומתים לקורונה ,ראינו בשבוע האחרון עלייה חדה במספר
המדווחים לקורונה על ידי משרד הבריאות .נכון להיום יש בעמק קרוב לארבעים מאומתים המפוזרים בישובים
רבים בעמק ומעל מאתיים מבודדים.
במקביל לעלייה בתחלואה ,יצא לדרך בתחילת השבוע מבצע החיסונים הארצי ,ומתחם לקבלת החיסון יפתח
בבית שאן בשבוע הבא.
עד שיחוסן רוב הציבור ,ועד שתלמד השפעתו ויעילותו של החיסון יעברו לפחות עוד מספר חודשים ,ולכן  -יש להמשיך ולהקפיד
על כל ההנחיות אליהן נדרשנו בחודשים האחרונים הכוללות עטיית מסכה ,שמירת מרחק ומניעת התקהלויות.
אמש הוכרז כי החל מיום ראשון בשעות אחה"צ י וכרז סגר שלישי על כל משמעויותיו המוכרות לנו כבר היטב .נותר רק לקוות
כי השילוב של הסגר והחיסון יוכיחו את עצמם ולא נצטרך להתמודד עם סגרים נוספים.
מדבר עם חרקים
בחוות עדן נפרדו השבוע מיעקב נקש לאחר  35שנות פעילות בחווה ובאזור.
יעקב ,משדה אליהו הידוע בכינוי "האיש שיודע לדבר עם החרקים" -אבי ההדברה הביולוגית ,היה
אחראי במשך שנים רבות על תחום הגנת הצומח בתמרים .איש נעים הליכות ,מיוחד בגישה שלו
לאנשים ,אוהב מאוד את העבודה בה עסק ובולט בחיבורים שעשה באזור ,בארץ ועם חוקרים
ומגדלים בחו"ל.
עם פתיחת החווה החינוכית התחבר מהר מאוד לתלמידים והנחיל שם את מורשתו באהבה
ובמסירות גדולה .החווה הייתה ביתו השני ,והוא השכים והגיע מדי בוקר לפני כל האחרים ,ודאג
להפיץ את פעילות החווה בכל מקום.
במפגש מרגש הודה צוות החווה ליעקב על תרומתו למחקרים בחווה ,ולמגדלים באזור בפרט ובארץ
בכלל .אנו מצטרפים לתודות ולברכות ,ומאחלים לו בריאות טובה והמשך עשייה לביתו ומשפחתו.
עוזרי חינוך
משבר הקורונה שפקד את העולם הציב בפני מערכת החינוך אתגרים חדשים ,ובעיקר התנהלות במצבים משתנים.
בתי הספר נדרשים להתנהל ולהתאים את עצמם לשלושה מצבים משתנים ,כאשר מוסדות החינוך פתוחים ,מוסדות החינוך
במתווה משולב ומוסדות החינוך סגורים ,בהתאם להוראות משרד החינוך ,המבוססות על הנחיות משרד הבריאות ,תוך התאמתן
למציאות בשט ח .לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א גייס משרד החינוך עוזרי חינוך לבתי הספר היסודיים על מנת שאלה
יוכלו ללמד בקבוצות קטנות ובקפסולות על פי הנדרש מההנחיות.
בהתראה קצרה ובהתארגנות מאומצת של אגף החינוך מנהלות בתי הספר ,והרכזות ,יצאה לדרך עם פתיחת השנה תכנית
"עוזרי חינוך" שאפשרה לצרף למעגל צוותי ההוראה  30מורים נוספים עבור למידה בקפסולות לתלמידי ג'-ד' וחוגי העשרה
שחלקם אף פעלו בתוך הקהילות ,ופעילויות חברתיות שנבנו בשיתוף מחלקות המתנ"ס כדוגמת משאית המוזיקה של המרכז
למוזיקה .מהלך זה חשוב ומשמעותי לקיום למידה איכותית ואפקטיבית ,המאפשרת מתן מענה לכלל התלמידים ,תוך התייחסות
למגבלות הקיימות ,ולאפשר התנהלות תקינה ושגרתית במשק ,ככל שניתן.
חצי מרתון עמק המעיינות
אליפות ישראל חצי מרתון עמק המעיינות מתקיימת כבר למעלה מארבעים שנה,
וליתר דיוק ,השנה היא שנת ה  42 -לאירוע.
הנחיות הקורונה לא מאפשרות קיומם של אירועי ספורט ותרבות והתכנסויות
המוניות ולכן ,בשישי האחרון התקיים מרוץ מקומי דיגיטלי כשכל אחד מהרצים
עשה זאת במסלול אישי משלו ,תוך מדידת זמנים באפליקציית המרוץ.
הקורונה הביאה עימה אתגרים רבים אולם גם הזדמנויות אינסופיות ויצירתיות
בתחומים רבים וכך גם במרוץ .הטכנולוגיה מצאה את דרכה גם לעולם הספורט ויצרה
פתרונות נפלאים.
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