
 

 

 

 
 

 שגרה... ל מתחילים לחזור
בהתאם להחלטת הממשלה התחדשה הבוקר פעילות  

והלימודים בכיתות    6מסגרות החינוך בישובים עד גיל  
 לאחר שבועות ארוכים של שהייה בבתים וסגר.  , 'ד   -'א

פי   על  הם  הספר  בבתי  הלימודים  האזוריות  במועצות 
המועצה הרך    ,צבע  הגיל  במסגרות  שהפעילות  בעוד 

 והגנים היא בהתאם לצבע הישוב.  
שני ישובים מתוך כל הישובים רק  צבע המועצה ירוק,  

פשר לפתוח הבוקר  ימה שא  -  , והיתר ירוקים הם צהובים 
ו  את  הצעירים  לילדים  החינוך  התכנסויות מסגרות 

 ילדים.  10לפעילויות בישובים של עד 
הרבה שמחה נרשמה בעמק היום. החל מהילדים והוריהם אשר לאחר תקופה כה ממושכת יצאו מהבית למפגש עם 

נדרשים להמשיך לעבוד  חבריהם ועם הצוותים החינוכיים, המשך בצוותים שפועלים במציאות בלתי אפשרית שבה הם  
בד בבד עם הטיפול בילדיהם שלהם שנמצאים עימם בבית, וכלה בצוות אגף החינוך    ,ולהיות בקשר מקוון עם הילדים 

שהיו מאושרים הבוקר לפגוש את הילדים ולנוע בכבישי העמק בין הישובים לבתי   ,במועצה ונהגי האוטובוסים הצהובים 
 הספר.

של תקופה   לאתגר הגדול ולהשלכות   ,דיין נמשכת מרחוק, ואנו ערים יחד עם צוותי החינוךי"ב ע  -'  הלמידה של תלמידי ה
 כל כך ממושכת ומלאת אתגרים מול המסכים, והשהייה במשך שעות ארוכות בבתים. 

להקפיד על הנחיות הריחוק וההתקהלויות, להיבדק ולהתחסן על מנת שהחזרה לשגרה  ויחד עם זאת חשוב להמשיך  
  שר במהרה.בעמק תתאפ

 
 

 מרחוק  קשר על  לשמור

והסגר    על מנת להתמודד עם המצב,  תים.אשר נמצאים בב  לילדים והוריהם  במיוחד   השנה האחרונה מאתגרת וקשה,

  .וכניות ומטפלים אשר יכולים לסייעת מאמץ גדול להמשיך ולהפעיל  נעשהלאורך כל התקופה האחרונה,  המתמשך

  ים מענ   נתנו"  מחוברים "  תוכנית והמטפלים במסגרת    הפסיכולוגים ומסגרות החינוך המיוחד,    פעלו  ובגנים   הספר  בבתי

ומצוקות.    ים פרטני  ים טיפולי קשיים  עם  המתמודדים  נערים/נערות  עתיד"    התכניות   צוותילילדים/ילדות,  "פותחים 

בית הספר    במסגרת   ן מרחוק.משפחות המשתתפות בתכניות אלו ותמכו בהילדים ובקשר עם    היוו"נתיבים להורות"  

 הטיפול   אנשיהמצב. להרצאות וסדנאות ביישובים למתן כלים להתמודדות עם    התקיימו  "במרכז  הורים הקהילתי להורים "

 .מאד ואנו מעריכים זאת מאד  ומשמעותית  חשובה עבודה עושים יש משימות רבות בעקבות המציאות המורכבת, הם 

 
 

 נתונים 
נעשה מעקב יום יומי של צוות   -מדי יום מתקבלים נתונים על מספרי המתחסנים בעמק, כולל פילוח גילאים. במקביל  

המועצה   של  המתשאלים  צוותי  הבריאות.  ממשרד  המתקבלים  המאומתים  נתוני  אחר  הישובים  מול  קהילה  מאגף 
 ה בקרבתם ונדרש להיכנס לבידוד. והישובים עובדים סביב השעון בתשאול המאומתים, ובהודעות לכל מי ששה

שנשאלת על ידי תושבים    הידע הרב המצטבר בקרב צוותים אלה מאפשר לתת תשובות והנחיות מדויקות יותר לכל שאלה
 בעלי התפקידים בישובים. ו

ו  4,089התחסנו  תושבים,    582  אצלנו  החלימו מקורונהעד כה   אחוז המתחסנים כולל המחלימים עומד על  תושבים, 
 .מכלל האוכלוסייה 34.5%
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 קו חם
 תמלא שנה לפרוץ הקורונה בארץ.גם אז ובעוד שבועיים נציין את חג הפורים, 

בתחילת משבר הקורונה נפתח קו חם במחלקה לשירותים חברתיים. אנו יודעים  
כי ככל שחולף הזמן יש יותר ויותר אתגרים: אישיים, משפחתיים, כלכליים ועוד.  
הקו החם פועל במהלך היום במחלקה לשירותים חברתיים ואחה"צ עובר למוקד  

נה על ידי אנשי  המועצה ומאפשר לכל תושב.ת המרגישים צורך בכך, לקבל מע
ם. ערוץ נוסף הוא מפגש או שיחה עם העובדת  ימקצוע, וחיבור לגורמים רלוונטי

 הסוציאלית היישובית בישוב או בטלפון. 
 
 

 שומרים על קשר גם בסגר 
עשו הסגר  תקופת  כל  יכולתן    לאורך  ככל  והגננות  הגנים  ועוד  למצואצוותי  קשרים   עוד  ליצירת  יצירתיות  דרכים 

והוריהם.משמעותיים ע ילדי הגן  ניתן היה לראות את הרעיונות החדשים לדרכי ההתקשרות עם    ם  בכל פעם מחדש 
חלוקת ערכות מזמינות עד פתחי הבתים הכוללות ריח של גן, מראות מוכרים שמעט נשכחו וחומרים הילדים והמשפחות:  

ת עבור ההורים( והכנת משחק משימוליצירה ועשייה, מפגשים בקבוצות קטנות בזום, שליחת מאפה מתוק מצוות הגן )
חשיבותו של הקשר  בסופו נערך סרטון מחויך וממלא את הלב שגם בו השקיעו הגננות.  העובר בין כל ילדי הגן ביישוב, ש

לאורך כל התקופה הזו, ותמיכה וחיזוק לילדים ולהוריהם, כך מאמינים הצוותים, תסייע לילדים ולכולם לשוב לגנים בקלות 
  ה יותר.ובטבעיות רב

 
 

 ולמרות המרחק ,לשמוט את הגדרות
השמיטה   שנת  נפגשלקראת  בעדן  בתשפ"ב,  'חווה  החינוכית צוות  החווה   ,'

לשיחה טרנסאטלנטית עם מחנכים יהודים מניו יורק וקליבלנד,   בעמק המעיינות 
וקיימות.   סביבה  בחקלאות,  ולשמוע  הפגישה  מטרת  העוסקים  להכיר  הייתה 

שנת    כיצד  על  ולספר  בתפוצות,  יהודיות  בקהילות  שמיטה  שנת  מציינים 
עורר   המפגש  הארצישראלית.  שותפותהרבה  השמיטה  תחושת   השראה, 

 בנושא.  עם תלמידי ותלמידות החווה ומפגש ה לשיחיוציפי רעיונות 
 
 

 מן הכלל  יםיוצא
מוקדש לאנשים    , חודש פברואר  -במחלקות המתנ"ס ממשיכים לקיים פעילות מקוונת לאורך כל התקופה והחודש הזה 

טל פרידמן, אשר סיפר על האבהות  עם צרכים מיוחדים בקהילה. בשבוע שעבר התקיים מפגש עם השחקן והקומיקאי

צה ועו"סית, אשר דיברה על ההתמודדות ללא לילדה מיוחדת, והשבוע התקיימו מפגש עם תומר שוב, שהיא עובדת מוע

 יד ומפגש עם עליזה שעיה על התמודדות עם מגבלה נפשית. 

ת מרכז הגישור בהובל יימו מפגשי זום  קשבמסגרתו הת דיאלוג בקהילה,  הגישור ונושא הגם ל  במקביל הוקדש השבוע

הציבור במגוון   היא שיתוףשמטרתו    "חדשדיבור  " מיזם  בעמק. שבוע הגישור והדיאלוג היה חלק מאירועי    הקהילתי החדש

והדיאלוג הגישור  בעולם  הקיימים  פועלם   הרחבת ו  ,הכלים  בקהילה,  והדיאלוג  הגישור  מרכזי  עם  ההיכרות  מעגלי 

 לתושבים. והשירותים הניתנים בהם 

 

 
 שבת שלום! 

 
 יורם קרין 

 ראש המועצה 


