
 

 

 

 
 החופש הגדול 

 אתמול הסתיימה שנת הלימודים תשפ"א. 

לא צפויה, שנה שבה נדרשו צוותי החינוך לאין  וזו הייתה שנה הפכפכה  

גמיש יצירתית,  חשיבה  אישיתסוף  לב  ותשומת  ואחת   , ות  אחד    לכל 

מקום אפשרי:  ובכל  מכל    שבה למדו כולם שנה  ,  והתלמידות מהתלמידים  

השנה הכי מאתגרת    מהבית, בבית ספר, במרחבים הפתוחים, בישובים.

 שאי פעם הייתה כאן בין סגרים, בידודים, בדיקות, ומבצעי חיסונים.

  בית הספר של החופש הגדול ושלל   עם פתיחת החופש הגדול נפתחים

 פעילויות במערכת החינוך הבלתי פורמלית בישובים.

רק שנת הלימודים מתקרבת לקיצה. הלימודים עצמם  כתב לפני מספר שנים הרב יעקב אדלשטיין: "  -במכתבו לתלמידי עירו רמת השרון  

חינוך זה אינו   -עוד מידה טובה  עיקרו הוא חינוך. הוספת עוד מעלה נפשית, -אינם מסתיימים. כי הלימודים אינם רכישת ידע בלבד. לימוד 

שנת הלימודים מסתיימת   י.נוך עצממסתיים אף פעם. גם כאשר מסיימים לגמרי את כל כיתות בית הספר, יש צורך להמשיך ולעמול על חי

   "עונת החינוך העצמי מתחילה.  -

 

 

 בית ספר של החופש הגדול

אשר נפתחה הבוקר בשמחה בתי הספר והגנים של החופש הגדול  מעל אלף ילדים לוקחים חלק בתוכנית  

עוד מוקדים במספר  , בביכוריםושדות, דקלים,    מבתי הספר היסודיים בעמק:שלושה  והתרגשות גדולה ב

 , ובכל גני הילדים של המועצה. מערכות חברתיות בישובים

ל ש  תוכניתהצוות   ולמיועדת  אגנים  הלימו  'ו-'תלמידי  בתחומים  והרגש  דים,ומתמקדת  יים,  החברתיים 

צוות מורים  עביר  מ  שאותה  ,הילדיםלבנות תוכנית עשירה ומעניינת לטובת  על מנת  מאמצים רבים  עשה  

מבתי הספר שלנו, בהובלת צוות מנהלות איכותי. בנוסף נפתחו קייטנות בישובים השונים בעמק אשר 

לתלמידים מענה קהילתי, חברתי קיץ שמח,  לכל קהילה.  איכותי המתאים    ,מעניקות  לכולם  מאחלים 

 !מהנה ובטוח

 

 

 יחד שומרים על עמק נקי 

מופעל בחודשים    , במסגרת הפעילות השוטפת על שביל עמק המעיינות

נקי עמק  מיזם  את שמטרתו    ,האחרונים  על    לקדם     הסביבה השמירה 

הניקיון  ו לשמירת  המודעות  את  ובאתרי  להגביר  הפתוחים  בשטחים 

ירדן  הטבע.   ונחלים  ניקוז  רשות  ובשותפות  המועצה  בהובלת  המיזם 

והמשרד להגנת הסביבה. והגנים  במסגרת המיזם    דרומי, רשות הטבע 

ומתרחשות   ומבוגרים,  נוער  בני  של  מבורכים  ניקיון  מבצעי  מתבצעים 

גיוס והקמת מערך מתנדבים להסברה   -במקביל מספר פעילויות. האחת  

וגרפי בין מקום המגורים לאתר הטבע בתאום גיאקבועה באתרי הטבע  

מרשפים  הקרוב "מסבירים":  של  קבוצות  שתי  הוקמו  כשבינתיים   ,

  תוכנית הפועלת באזור נחל אבוקה והמפלים הלבנים. ה  -  הפועלת בעין מודע, ומטירת צבי, שדה אליהו, נווה איתן וכפר רופין  -ושלפים  

תכנית הנוער  לההסברה.    והכנת סרטונים שישולבו בקמפיין  באזור  כוללת מבצעי ניקיון  -  מעבירים את זה הלאה"  -נקי    עמקלנוער "  השנייה

 . מוזמנים לקחת חלקנרשמו עד כה תשעה יישובים, והיא צפויה להתחיל בקרוב. 
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 'זית החיגחדשה בגשר הטורקי של הרכבת   מבואה 
'אזית על נחל  החיגאלו מסתיימות עבודות להסדרת מבואה בגשר הטורקי של הרכבת    בימים

המספר את סיפורו של מאיר הר ציון יששכר. המבואה החדשה מובילה למעלה הר ציון,  
מסתיים  האתגרי לרכבי שטח או להליכה מאתגרת בימות החורף,    שביל,  101לוחם יחידת ה  

כללו ביצוע פינת תצפית, הצבת פרגולה,    העבודות  .הירדן  לכוכב   בסמוך,  למעלה על ההר
 משרד   מועצהההסדרת ערוץ הנחל והקמת חניון יום, זאת במסגרת מיזם משותף שמובילים  

  .ציון הר ועמותת קק״ל,  והגנים הטבע רשות, הביטחון
 

 

 ועוד קצת קורונה... 

תנועת הנוסעים מהארץ לחו"ל וחזרה, הביאה עימה חזרה לארץ את נגיף הקורונה. ישובים ברחבי ישראל הפכו להיות אדומים אף כשהיה  

 נדמה כי האירוע הסתיים, והתושבים חזרו להנחיות שהיו כאן לפני מספר חודשים.  

עושים מאמצים ככל שמתאפשר לשמור על כך, אם באמצעות פעולות הסברה ואם באמצעות הנחיות המועברות   העמק נקי וירוק, ואנו

 החל השבוע בעידודו של משרד הבריאות.  12לחיסון בני הנוער מגילאי קמפיין נרחב למנהלי פעילויות ברחבי העמק. 

הוסרו המגבלות במהירות רבה יחסית, אולם חשוב להמשיך ולהקפיד על  יש לזכור כי מדינת ישראל היא המדינה הכי מחוסנת, וזו שבה  

 ולשמור על הבריאות.  מסיכה במקומות סגורים, בדיקות ביציאה ובחזרה לארץ וכו'( על מנת לשמר את ההישגים ההנחיות העכשוויות )

 
  

 
 
 

 שבת שלום,
 , יורם קרין

 ראש המועצה


