
 

 

 

 
 

 קורונה 
 המשק נפתח כמעט לגמרי, ונראה שהחיים לאט לאט שבים למסלולם הקודם. אך לא לגמרי.

עדיין אינם ברי חיסון   16השבוע חזרו לבתי הספר תלמידי חטיבות הביניים. הילדים הצעירים והתלמידים עד גיל  בתחילת  

לקורונה ולכן אנו רואים כמעט מדי יום כיתות שלמות וגנים הנכנסים לבידוד. לכן, עד שלא תחוסן הקהילה כולה, כולל 

 הילדים נצטרך להתרגל לאירועים כאלה.

חינוכיים שלנו יאמר שהם כבר מיומנים היטב בלמידה מרחוק ובשמירה על קשר אישי עם התלמידים  לזכות הצוותים ה

 גם בבית ולכן אנו בטוחים שהשגרה תמשך גם בבידוד. 

חשוב להמשיך ולהקפיד   -נוכל לציין את החג עם המשפחה הרחבה, אולם  - אנו עומדים ערב חג הפסח. נקווה שהשנה 

 מרחק והיגיינה, עד לחזרה מלאה לשגרה. על ההנחיות: מסיכה, שמירת 

 
 

 פינוק מרחוק
שומרים עימנו על קשר צמוד לאורך  השותפים שלנו,  חברי קהילת קליבלנד  

השנה   השנה  ורק  כל  על  החינוך  צוותי  את  להוקיר  להזדמנות  חיכו 
המאתגרת של למידה מרחוק וגם לחזק עסק מקומי. עם תחילת השבוע  

בכל בתי ומפנקות    הפתיעו את הצוותים עם צנצנות מלאות עוגיות אישיות 
מודדים  ית שאן, מבית הקפה רוזליה. גם בקליבלנד מת פר בעמק ובבהס

מרחוק כל    עם השפעות הנגיף ולכן המחשבה לעשות טוב ולהוקיר אחרים 
אל מעבר כך מרגשת.   והוקרתנו  תודתנו  את  ושולחים  כך  על  מודים  אנו 

  לים.
 
 

 מובילי חינוך 
מובילי   פורום  נפגש  האחרונה,  השנה  אירועי  כל  לאחר  לראשונה  היום, 

הבוקר    ליום חשיבה, למידה והערכות לקראת שנת הלימודים הבאה.חינוך  
ר  שאדמויות מהעמק    שהעבירו  סדנאות שלוש  ב   בפארק המעיינות   נפתח

בחלקו השני של היום התכנסו במבנה  .  הביאו את סיפורן המעורר השראה
חדש בשלפים על מנת לברר לעצמם את סיפורו של החינוך  הרב התחומי ה

בעמק. היום היה משמעותי וחשוב לעבודה המשותפת ולחיזוק היחד של 
 כולם. 

 
 

 מתנת חיים 
היום הוא יום הכליה הבינלאומי, ובעמותת מתנת חיים עומדים לציין מיד 

 בארץ.   1,000  -לאחר פסח את תרומת הכליה ה
אמש התקבצו בחצר המועצה לצילום משותף תורמי הכליה מהעמק לרגל  

תורמים מהעמק בחרו לתרום איבר מגופם    23כתבה בידיעות אחרונות.  
ם לא הכירו בטרם יצאו לתהליך. למען הצלת חייהם של אנשים שאת רוב

התורם  התאמת  ובחינת  לבדיקה  ארוך  תהליך  כוללת  כליה  תרומת 
הם  הזה  הייחודי  למסע  לצאת  בוחרים  אשר  האנשים  ולכן,  לתרומה, 
גאים בהם, מברכים  אנו  רצון עז לנתינה לאחרים.  ועם  מיוחדים במינם, 

מק כבר  ומוקירים אותם על המעשה הנשגב, ובטוחים שעוד תושבים מהע
 הולכים בדרכם.  
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 תקוה ישראלית באשכולות האזוריים

היא תכנית הדגל של נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין, לחיזוק הממלכתיות ולביסוס השותפות בין  תקווה ישראלית 
  .חילונים, חרדים, דתיים וערבים  -ארבעת המגזרים המרכזיים המרכיבים את החברה הישראלית 

-הפעילות של תקווה ישראלית עוסקת במגוון תחומים כמו חינוך, אקדמיה, תעסוקה, ספורט וגם באשכולות האזוריים 
בהם, בעיקר מעניקה רוח גבית מתוך הבנה כי אלה משמשים מנוע אזורי לצמיחה ולהעמקת תפיסת השותפות בקרב 

 .המנהיגות האזורית ובקרב מגוון האוכלוסיות באשכול
רשויות, והבוקר   14ית היא חלק מאשכול הרשויות כנרת עמקים שקם לפני כשלוש שנים יחד עם עוד המועצה האזור

לקחתי חלק במפגש תקווה ישראלית באשכולות האזוריים במעמד נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין, ובהשתתפות  
 מנכ"ל משרד הפנים, מנהלי ויושבי הראש של כל האשכולות האזוריים במדינה. 

 
 

 יום דעת ומדע בגאון הירדן 
. יותם היה תלמיד בית הספר במגמת פיסיקה,  14 - ביום שלישי התקיים יום מדע ודעת לזכרו של יותם גלבוע זו השנה ה

בנושא מדע   -ונפל במלחמת לבנון השנייה. לזכרו מקיים בית הספר מדי שנה יום דעת ומדע בנושאים שונים, והשנה  
ת וברוח התקופה נערך היום כולו בזום ולקחו בו חלק תלמידי בית הספר, צוותים מקצועיים, בקולנוע. בשונה משנים קודמו

 לאה ויוסי ואל"מ אליעזר טולדנו שהיה מפקדו של יותם ומגיע מדי שנה לאירוע. -הוריו של יותם 
 
 

 מפגשים אזוריים לפעילי הגינות הקהילתיות  

ב הקהילתיות  מהגינות  ופעילים  רכזים  נפגשו  שילוב השבוע  בנושא  אזורי  למפגש  א'  בדגניה  הקהילתית  בגינה  עמק 
אוכלוסיית הגיל השלישי בגינה. המפגש פתח את תוכנית ההעשרה ולימוד העמיתים שמוביל החינוך הסביבתי במועצה  
במשרד  קהילתיות  לגינות  ארצית  מנהלת  הלר,  אביגיל  עם  מרתק  סיור  התקיים  בנוסף  הקהילתיות.  הגינות  לרכזי 

בפעילות הגינות ועם רועי שמחה מנהל חינוך וקהילה במשרד להגנת הסביבה בגינות בשדה נחום,   ך, התומהחקלאות 
הציגו את העשייה העשירה  אשר  נווה איתן, כפר רופין, שדה אליהו ורשפים. תודה לפעילים ולבעלי התפקידים ביישובים  

 . בגינות 
 
 

 דקליםיום קהילה ב
השבוע   .דקלים יום קהילה, וכך גם השנהמדי שנה מקיימים בבית ספר  

כמיטב המסורת ובסימן נתינה. באוטובוסים   8  -התקיים יום הקהילה ה
ניקו,   ונוי בקהילות.  ניקיון  והצוותים ליום  יצאו התלמידים  וברגל  צהובים 
גרפו וגם השאירו אדניות עץ שנבנו בנגריית בית הספר ומולאו בצמחיה  

והצוות  התלמידים  הישוב.  בקהילות  לטובת  חותמם  את  השאירו    , אשר 
עהתקבלו   רחב  ובלב  פנים  בישובים,  "במאור  החינוך  מנהלי  ההורים  וי 

עמותת    בשיתוף עם הפעילות התקיימה  בפיתות ותה.  את הבאים  נקו  יפ

 . בתמיכת המשרד להגנת הסביבהו"נקי"  
 

 
 

 
 
 

 שבת שלום!
 יורם קרין 

 ראש המועצה 
 


