
 

 

 

 
 הקורונה שובה של 

 מי היה מאמין? 
ערב סיום השנה של המרכז למחול היה חגיגי ומרגש. לאחר  

בידודים  סגרים,  של  התקיים   שנה  מרחוק  למידה  ובעיקר 
 . בקימרון בחמישי האחרון מופע סיום השנה של הבנות 

כחמש מאות איש היו בקהל: משפחות, חברים ואורחים מכל 
 רחבי העמק.

ביום ראשון בבוקר התברר כי באולם שהתה ילדה מאומתת  
הודיעו לנו נציגי משרד   -לנגיף הקורונה. שעה קלה לאחר מכן  

על   ,הבריאות כי בשל החשש מהמוטציה ההודית של הנגיף
ה באי  אלו כל  כולל  בדיקה,  ולעשות  לבידוד  להיכנס  מופע 

אשר   דופן  יוצאת  הודעה  הייתה  זו  והמחלימים.  המחוסנים 
 יאה עימה גל של תקשורת, שאלות ותהיות רבות שכן לראשונה התבקשו מחוסנים ומחלימים להיכנס לבידוד.הב

בדיקות  נפתח מתחם  בבוקר  העורף  כבר למחרת  פיקוד  הגיע  של  אליו  איש, כשבמקביל    ובקימרון  כמאתיים 
 נערכו לקבל את הכמות הגדולה של הנבדקים. ר שאהאחרים נבדקו בקופות החולים 

קיבלנו אישור    - , ותוך שיחות עם רופאי המחוז  השליליות של כל הנבדקים   שלישי לאחר קבלת התוצאות ביום  
 להודיע על שחרור המבודדים, מלבד אלה אשר ישבו ברדיוס של מספר מטרים מהילדה המאומתת. 

העבו לשגרת  וההורים  החינוכיות  למסגרות  חזרו  הילדים  העמק,  רחבי  בכל  נשמעה  גדולה  רווחה  דה אנחת 
 והחיים. 

 תוך כדי אירוע הקימרון וללא קשר, התברר כי נער ממנחמיה ואמו נמצאו מאומתים לנגיף.
על   מנכ"ל משרד הבריאות  כבר אתמול חתם  אולם  רחוקה,  למציאות שנראית  לא פשוטה  תזכורת  הייתה  זו 

חובת עטית מסיכה במקומות מסוימים, קנסות כבדים על הפרת בידודים, וחובת בידוד    -הנחיות חדשות וביניהן  
 גם על מחוסנים ומחלימים אשר באו במגע עם חולים מאומתים.  במקרים שונים 

להיבדק  והגיעו  הבידוד  להנחיות  קשובים  היו  אשר  העמק,  אנשי  של  המופתית  ההתנהגות  את  לציין   חשוב 
 בגדר המלצה למחוסנים ולמחלימים. היו שאלו , למרות בהמוניהם 

והרצון להקל על תושבי   האחריות הגדולהכאן זו גם ההזדמנות להודות לרופאי המחוז על הקשב, שיתוף הפעולה  
 העמק, תוך בחינת נתוני האירוע לעומק וחובתם המקצועית: קטיעת שרשרת ההדבקה.

ופתיחתו תשפ"א  הלימודים  לשנת  האחרון  השבוע  בפני  עומדים  לחופשות   אנו  זמן  הגדול.  החופש  של 
 משפחתיות ואירועים. 

הקפדה על   :חשוב לשמור על הישגי המאבק בנגיף הקורונה, וכאן המקום והאחריות האישית של כל אחד ואחת 
 ההנחיות והשמירה על הבריאות האישית, המשפחתית והקהילתית. 

 
 יש לו כנפיים 

נ' מי המסדרים של מד היום על מגרש  ועשובי העמק  יסגן 
החל את  23, בן ה שלנו נ' חיל האוויר עם סיום קורס הטיס.

 מת מסוקים והוסב למגמת נווטי קרב, וכעתדרכו בקורס במג
 עם סיום הקורס ימשיך בדרכו כנווט קרב בחייל האוויר. 

לוחמות,   4לוחמי צוות אוויר, מתוכם    39את הקורס סיימו  
של   המבצעית  הפעילות  את  להוביל  האוויר  שעתידים  חיל 

 .ל"המבצעית של צה  בשנים הבאות ולהוות את חוד החנית 
לעמק. גדולה  וגאווה  ולמשפחתו  לנ'  חמות  טוס    ברכות 

 בשלום וחזור בשלום! 
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 גיל עוז 
יעל ברקן  ונושאי תפקידי הרווחה בישובים עם  הבוקר התקיימה פגישת היכרות בגיל עוז של מנהלי ישובים, 

 וההנהלה.  ,המנכ"לית הנכנסת לעמותה 
עוז: מרכז היום, הקתדרה, קהילה תומכת,  כל המחלקות הפועלות בגיל  יעל הציגה למשתתפי הפגישה את 
עוד סיפרה על האתגרים הרבים   ואת הפעילות הרבה המתרחשת במקום.  ביתי  ושירותי סיעוד  נכים  קהילת 

 שהביאה עימה השנה האחרונה, ועל התכניות לעתיד הקרוב והרחוק. 
 הפגישה העלו נושאים נוספים לחשיבה, וביניהם שיתופי פעולה, פעילויות בישובים ועוד. משתתפי 

קהל הוותיקים בעמק הוא מגוון, רב גילאי ויש לו צרכים שונים ומשתנים, ובגיל עוז רואים בתקופה הזו הזדמנות  
עוז הצלחה רבה בדרך   אנו מאחלים ליעל ולצוות הנהלת גיללתכנון וחשיבה מחודשת על מענים לשלל הקהלים.  

 החדשה. 
 

 במרכז למחול מופע סיום השנה  - 'קולאז
רכז למחול היה מרגש ושונה מופע סיום השנה של המ

באופן  התקיים  שעברה  שבשנה  לאחר  מהרגיל, 
 במצומצם בשל מגבלות הקורונה.

השנה   כל  התלמידותלאורך  עם  יחד  המרכז  צוות    פעל 
ושונה.   יצירתי  הפך  באופן  הכיסא  לסטודיו,  הפך  הבית 

ם זכו לשיעורים פתוחים בכל  ההוריולבר בשיעור קלאסי, 
,  סטודיוב שבהן התאפשר לחזור לפעולתקופות , ובשבוע

היברידיים   הצוות   למד  בחדר:  להעביר שיעורים  עושה שיעור  בבידוד  בבית  ותלמידה  .  הפרטי   קבוצה בסטודיו 
ישובים.   במספר  לפעול  למוסיקה  המרכז  החל  האחרון,  ובמקביל  בחמישי  שנערך  המסכם  בני  במופע  מול 

  18ועד    8מגיל  כל תלמידות המרכז למחול הצעירות והבוגרות  עלו לבמה    ,משפחה נרגשים, חברים ואורחים 
 כשהן מציגות יכולות נפלאות במגוון סגנונות מחול. 

 
 קורס גישור 

רס הגישור הראשון של מרכז הגישור,  אתמול הסתיים קו
חלק   לקחו  מנהלי   -משתתפים    21שבו  מועצה,  עובדי 

משלושה עשר ישובים בעמק.    ,קהילות, אנשי חינוך ועוד 
רצון גדול   שיוצאת מהקורס עם קבוצה איכותית וחזקה  זו  

ל במרכז    עשיהמאוד  וגם  המועצה  ברחבי  גם  בתחום 
 הגישור.

  
 מסכמים שנה בחינוך

חברתי בישובים החינוך  הגיל הרך והחינוך  פורום מנהלות  
ממנהלים   השבועניפגש   ופרידות  שנה  לסיכום  במירב 

ארטל וממאיה  ונוער   מסיימים  ילדים  מחלקת  מנהלת 
הפורום המתקיים כבר שנים רבות,   אשר סיימה אף היא.

תהלי ומקיים  קבוע  באופן  לחודש  אחת  של    כים ניפגש 
עמיתים  חינוך   ,למידת  שחושבת  קבוצה  ויצירת  גיבוש 

הפורום    וקהילה היווה  האחרונה  כשבשנה  בישובים, 
הסגרים   כל  בתוך  וחוסן  יחד  של  לתחושה  מקום 

 . והאירועים 
 

 
 שבת שלום,

 יורם קרין 
 המועצה ראש 


