
 

 

 

 

 שריפה
סמוך לניר דוד. צוותי כיבוי אש יחד בערב שבת פרצה שריפה בשדה 

 עם הגעת ההודעה על השריפה, המועצה הגיעו לשטח יעם צוות
במהלך הלילה והבוקר ידאו כי הדליקה כובתה. ורק לאחר שוועזבו 

ריחף ענן עשן מעל הישובים הסמוכים וריחות עזים הורגשו 
זור, צוות המועצה בשנית לאצוותי הכיבוי הוזעקו בבוקר  בסביבה.

גייס כלים כבדים ויחד כיבו באופן סופי את שאריות השריפה שעוד 
 נותרו כנראה בשטח.

 ,לאחר חורף עתיר גשמים וצמחיהאנו נמצאים בתחילתו של הקיץ 
שהופכת ממש בימים אלה יבשה וקוצנית. זהו בדיוק הזמן לעשות 

שוביים מוכנים לפעולה ועם י, לוודא שצוותים יערך בשטחיריפות בישובים ובשטחים החקלאיים, ולההכנות למניעת ש
 .כאלהלטיפול במצבי  ציוד מתאים

 
 חוזרים לשגרה

לבתי הספר ללימודים לאורך כל ימות השבוע ללא חלוקה לקבוצות וללא לאחר שנה ארוכה במיוחד חוזרים כל התלמידים 
תלמידי העל יסודיים חזרו ללמידה מלאה כבר ביום ראשון האחרון ואילו תלמידי היסודיים  הגבלה על מעבר בין כיתות.

בשנה זו...( חוזרים למערכת מלאה ביום ראשון הקרוב וזאת בשל הצורך בהתארגנות מחודשת )בפעם המי יודע כמה 
כי להודעות על פתיחה מלאה של מערכות החינוך יש משמעויות וכי אין אפשרות לשנות חשוב מאוד לציין  של המערכות.

לפתיחתה המלאה והסדירה של כל  דמערכת לימודים בית ספרית בהינף יד ותוך לילה ולכן, נדרשים מספר ימים ע
 המערכת.

שעבדו בעיקר תוך אי ודאות גדולה מאוד ושינויים מאוד  ,תי החינוך בתקופה זונציין את עבודתם של המנהלים וצוו
תכופים. אנו בהחלט רואים בהם גיבורים וגיבורות במאבק הקורונה, מודים להם מקרב הלב על המשימות והיצירתיות 

 הרבה שבה פעלו ומקווים כי השנה תסתיים באופן שגרתי ככל האפשר.
 

 ביקור נוחי מנדל
במשרד הביטחון ואנשי משרדו הגיעו לביקור במועצה אשר החל בישיבת עבודה  יחידה להתיישבותהדל ראש נוחי מנ

מספר בקשות לסיוע  עוד -וכן  ים שבוצעו על ידי מחלקת הביטחון של המועצה בסיוע המשרדשבה הוצגו להם פרוייקט
  רכבי ביטחון, סיוע במימון עגלות כיבוי אש וציוד לצוותי צח"י ועוד. ענוןיבישובים, רבמימון מרכיבי ביטחון 

 .שהסתיים על הגלבוע בסיום פגישת העבודה יצאו לסיור בשטח
 

 חוג מיוחד
חוג לילדי גן  נפתחכחלק מפיתוח שירותים לילדים עם צרכים מיוחדים, 

 על הרצף האוטיסטי. 
המיומנויות  וחיזוקהינה לאפשר לילדים מפגש חברתי  החוג מטרת

ע"י נשות  והוא מופעל בהתנדבות  של אם,הבינאישיות. החוג הינו יוזמה 
 "בעמקחקלאות צעירים מתכנית ", מקצוע תושבות העמק והסביבה

 כיתות נווהמתחם ב פיזית . החוג מתקייםדרכא ותלמידות מגאון הירדן
בתקווה שבהמשך  ,(בגאון הירדן לבני נוער וצעירים על הרצף האוטיסטי)

תכנית ההמשך לבוגרים ) מצפןבין תלמידי מכינת  יתחזקו שיתופי הפעולה
 לבין ילדי החוג. (המאובחנים על הרצף האוטיסטי
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 מעברים מעיינות כנרת
מרכז מעברים הוקם לפני שנה ממש בתחילת  ."מעברים מעיינות כנרת"עם צוות במרכז ה"כוונת", אתמול  נפגשנו

מרכז   בסיועמופעל הוא ו, עם משרד הרווחה והמועצה האזורית עמק הירדן בשותפות מוצלחת ,משבר הקורונה
 מקום משמעותי ר ולתפוסזושובי ותושבי האיקדם פעולות רבות מול יהצליח מאז ל. המרכז החדשנות האזורי "אינוואלי"

מיפינו בשיחה המשותפת את  באזור.העתידי של תחום התעסוקה, היזמות והפיתוח הכלכלי  בזירה הרחבה והחשובה
 לתושבים.המרכז לישובים ו חשיפתהרחיב את האתגרים וההזדמנויות הרבות ביום שאחרי הקורונה וסיכמנו ל

 
 חינוך סביבתי

השבוע נערך מפגש מסכם לפורום רכזים ופעילים בגינות הקהילתיות 
ם לאורך השנה זכו בהובלת החינוך הסביבתי במועצה. בחמשת המפגשי

המשתתפים להיות חלק מקבוצת עמיתים לומדת, השתתפו בסיורים 
תור בשדה אליהו, אירוח ב -ומפגשי העשרה בתחומי שונים: ביקור בביו

אגרונומי של שי שחל   "גן רופין" בדגניה, סיור השראה בחוות עדן וייעוץ
אף המלווה של הפרוייקט מטעם משרד החקלאות. חלק מרכזי הגינות 

זכו להכרה ביום העצמאות על פועלם בקידום הקהילה וחיבורה לעבודת 
האדמה ושמירה על הסביבה ונבחרו להדליק משואות: משה רצאבי 

 ואיתן שלו מעין הנציב והלית אסף ואברום גלבוע מכפר רופין. 
 

 יום הזיכרון 
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה צוין השנה בטקס מרגש באנדרטה האזורית, בהשתתפות 

 , נציגים מהישובים ועובדי המועצה, זאת לאחר שהטקס בשנה שעברה התקיים מרחוק ושודר בדף הפייסבוק.משפחות
 קום וביום המיוחד היה מרגש מאוד. תחושה של משפחה שנפגשת לאחר זמן רב. המפגש של כולם, במ

בטקס הופיעו תלמידי המרכז למוסיקה ושירה כץ מתל תאומים, יעל ידידיה מחמדיה דיברה בשם המשפחות השכולות 
 והישובים.מועצה, ארגון נכי צה"ל משפחות, הוזרים הונחו בשם ה

 
 ביום העצמאות שי לחיילים

יום העצמאות, כך גם השנה הכינו ילדי הגנים בעמק חבילות שי כמדי 
לחיילי צה"ל. במהלך שבוע החג, עברו מתנדבי "יחד למען החייל" בגני 
המועצה ואספו את חבילות השי הגדושות שהכינו ילדי הגן ומשפחותיהם. 
 השי חולק לחיילי המוצבים בבקעה ולחיילים בודדים המתגוררים בישובים.

ם מרכז הפעילות של "יחד למען החייל" מבית שאן, הודה בשם עזרא ניסי
החיילים על החבילות העשירות ומכתבי הברכה למחלקת הגיל הרך 

 במועצה, לצוותי הגנים ולמשפחות.
 
 

 

 
 

 שבת שלום
 יורם קרין

 ראש המועצה


