
 

 

 

 
 מרגישים שגרה?
ב, והצטרפו לילדי הפעוטונים, הגנים ותלמידי י"-א  "יגם תלמידי  ו  'ו-'חזרו אל ספסלי בתי הספר תלמיד הבתחילת השבוע  

תלמידי החטיבה, הנמצאים בבית ולומדים  עם ההקלות הצפויות בפעימה השלישית של הסגר צפויים לחזור גם    .'ד -'א
 מרחוק כבר חודשים רבים. 

אחרי תקופה כל כך ארוכה שבה שהו הילדים בבית,   ,לפתיחת מסגרות החינוך חלק משמעותי וחשוב בחזרה לשגרה
 וטובה. יזכו לשגרה חינוכית ממושכת  ,ואנו מקווים כי גם הם, וגם המשפחות 

 י התיירות, התרבות ובתי הכנסת תחת הגבלות התו הירוק. אתרים, ת השבוע נפתחו גם המסחר, העסקבתחיל 
 במספר ישובים בעמק.  במגוון גילאים, מאומתים   25 -אנו עומדים על כתת והולכת ופוח הקורונה -ובעמק 

הבריאות  יפל  ע משרד  הרשויות  ותוכנית    נתוני  ירוקה  -רמזור  על  שיעור  .המועצה  עומד  מכלל   45%  -כ  המתחסנים 
 .כבר התחסנו ומעלה 50מגיל  90% -, והאוכלוסייה

כל   ,לאורך כל השבועיים האחרונים אנו רואים ירידה ניכרת במספר המאומתים, למרות שעם פתיחת מוסדות החינוך
 לבידוד. ומשפחות  מורים ר גדול יחסית של ילדים, תלמידים, מאומת לקורונה מכניס מספ

 החלה התפרצות נגיף הקורונה בישראל.  פורים מסיבות חג הב -בדיוק לפני שנה ערב חג הפורים תשפ"א. 
.  נים למרות החיסויש חשיבות גדולה למשמעת העצמית, לשמירה על ההנחיות ולזהירות הנדרשת עם פתיחת המשק,  

והחל איסור על אירועים המוניים,  נית(,  משפחה גרעירק  רסמו הנחיות מיוחדות ובהן מגבלת ההתקהלות )לקראת החג פו 
 . (05:00  -  20:30בין השעות אף עוצר לילי ) ראשוןיום מהערב ועד 

 להתחסן., וללכת חשוב להקפיד על כל ההנחיות  ,ת ות ואזוריו יישובי ,ת ות קהילתי יו שנוכל לשוב ולקיים פעילו על מנת 
 

 עמיתיםפורום 
, למפגש עבודה ולמידה ים ות יישוב.מזכירים   ,ות .ת קהילה ורכזים ו.מנהלי של  קבוצת העמיתים    ההתכנסבשבוע שעבר  

עבודה   למידה,  התייעצויות,  לשיח,  פורום  תהווה  במועצה  קהילה  אגף  מוביל  אותה  הקבוצה  עם  משותפת.  והיכרות 
 מקומות ופרויקטים בעמק, במפגשים המשותפים ומחוצה להם. 

נים  שעסקה בכלי גישור ובדרכי התמודדות מול קונפליקטים שו  בהובלת מרכז הגישור בעמק,  התקיימה סדנהבמפגש  
 שילבה סימולציות רלוונטיות לעולם הניהולי המורכב במרחב הקהילתי. המגיעים לשולחנם של המנהלים, ו

 
 רוח  טורבינות

ברמת   ת טורבינות הרוחובנושא תכני  , במהלך השבוע האחרון התקיימו שלושה מפגשי ציבור ברוח התקופה ומרחוק
ביוזמת ובהובלת יזמי התכנית. בשלושת המפגשים השתתפו מאות מתושבי   ,לשדה נחום וחמדיה  צבאים הסמוכות ל

העמק שהביעו כולם כאחד התנגדות מוחלטת לתכנית. עם סיום הוובינרים לשיתוף הציבור שלחנו מכתב ליו"ר הועדה  
 ה להורידתוך דריש  טורבינות רוח בסמוך לישובים,המועצה להקמת    ה הנחרצת שלהמחוזית ובו הבענו שוב את התנגדות 

  הצטרף אתמול    כפי שעלו במפגשים.  ,מעל סדר היום ותוך התייחסות להתנגדות הגורפת של התושבים והמועצה  אותן
שלח אף הוא מכתב ליו"ר הועדה   ר אש  "ר מרכז השלטון האזורי שי חג'ג ראש המועצה האזורית מרחבים ויולהתנגדות  

 מאיימת על איכות החיים של הקהילות והתושבים שלנו. ה לפעול לעצירת התוכנית  נמשיך יחד  המחוזית.
 

 חגיגה בגינות הקהילתיות  
טו בין  השנה  של  זו  הקהילתי  'בתקופה  הגינות  ופורים  ועמל  בשבט  בשיאן  ות 

שומר ועוד    ,כרוביות, מנגולד, ברוקולי, סוגי חסות מגוונים, סלרי.  השותפים נושא פרי
  הקהילתיות בישובים  נקטפים הישר מהגינה לצלחת. בתקופת הסגר המשיכו הגינות 

לפעול בהתאם להנחיות והיו מוקד פעילות משמעותי עבור תושבים רבים. חגיגות 
בשבט התערבבו בהכנות לפורים אך התקיימו על אף המגבלות והקשיים. בשדה   'טו

סבי  -אליהו   מהבר  ליקוט  סדנת  ברשפים  התקיימה  הגינה,  המשפחות    -ב  שתלו 
ילדי הגן והוריהם שתלו ירקות בגן הירק   -בערוגה משותפת אבטיחים, בנווה איתן  

 נטעו ילדי בית הילדים עצי פרי שיתנו צל ופרי בעוד כמה שנים.   -  ובכפר רופין
ירה ומגלים יצירתיות  אנו גאים ברכזי הגינות שמובילים עשייה קהילתית ירוקה ועש

  עם מחדש.בכל פ
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 ידידי הספריות  
מענק ניתן  עם מענק שנתי לרכש בחנויות סטימצקי. השנה,    ות שובי י ש"קבוצת שאן" תומכת בספריות הי  14-זו השנה ה

התמיכה האזורית בספריות   הספריות.חולקו סימניות במתנה לכל    שבמסגרתו אףמוגדל בחסות עמותת "קידום שאן"  
זהו התקציב היחיד שמאפשר להן להתחדש. בנוסף,    -ועבור רוב ספריות העמק  ,  בארץ  חודית ישוביות היא חשובה וייהי

 יום סיור לכל ספרני העמק, בשיתוף עם סטימצקי. בזכות תמיכה חשובה זו מתאפשר מדי שנה
 

 ביקור האגף לתרבות יהודית
שלישי בעמק    ביום  האגף הביקרו  של  הארציים  מפקחים 

תומך   התרבות,  למשרד  המשתייך  האגף,  יהודית.  לתרבות 
את  למקד  בחרו  האגף  מפקחי  בעמק.  מגוונות  בפעילויות 
שיתופי  את  נרחב  באופן  ולהציג  המעיינות  בעמק  הסיור 
הפעולה בתחום עם מחלקות שונות במועצה, עם תושבים, 

עידן   שאן,  בית  מדרשת  הנצי"ב,  עין  מדרשת  טכנולוגי עם 
האזורית   ועוד. בספריה  המפקחים  את  צגנו ה  ,אירחנו 

על הליווי וההשקעה , והודינו  טעימות משלל שיתופי הפעולה
 ציינו מאוד לטובה את עבודת הצוות של המועצה. ,האורחים ו הרבים בפיתוח תחומי הרוח בעמק.

 
 הקסמים אוטובוס 

בבית   לאחרונה  הוקם  לא שגרתי  לימודי  גאון  מרחב  החינוך 

מחוץ -הירדן חשיבה  במפגש  להתגלגל  החל  הרעיון  דרכא. 

שנערך   הספרבלקופסה  חינוך בבית  ואנשי  יזמים  בשילוב   ,

מכלל  שיצא  הסעות  אוטובוס  בעזרת  בהמשך,  מהעמק. 

מבני    -שימוש   בין  הוצב  האוטובוס  תאוצה.  קיבל  הרעיון 

והפך   ומורים   - הכיתות  תלמידים  עם  משותף  בתהליך 

פורת  ו ורעיה  פירדמן  דני  ולמידה   -בהובלת  פנאי  למרחב 

  מעוצב ומזמין.
 

 
 
 

    
 חג פורים שמח,                  

 !שבת שלום                 
 

 ,יורם קרין                  
 ראש המועצה                

 
 


