
 

 

 

 
 קורונה 

 גל הרביעי של נגיף הקורונה בעיצומו, ואנו חשים זאת היטב כאן בעמק.ה
מספר החולים עולה כמעט מדי יום, ואפשר לראות משפחות שלמות שנמצאו 

משפחות דים רבים.  מאומתות לקורונה ומערכות קהילתיות סגורות בשל בידו
וידיהם של  ,  רבות מוצאות את עצמן נכנסות ויוצאות מבידוד פעם אחר פעם 

מלאות. המתשאלים  השבוע   צוות  נפתח  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת 
, אליו הבודקות הימצאות נוגדני קורונה  מתחם בדיקות סרולוגיות רכז עידן  מב

פתיחת המתחם על ידי פיקוד העורף עם הוריהם.    3-12בגילאי  הגיעו ילדים  
המתחם  לוותה בקשיי לידה מסיבות רבות ומובנות, אולם כבר אחרי יממה פעל  

אשר יעשו את   צבאיים  חשוב לציין שבשל מחסור בחובשים  .ארוכים היה צורך בעמידה ממושכת ובתורים   הרבה יותר טוב, ולא
הבדיקה עצמה, התגייסו מספר אחיות מהעמק באופן מיידי כדי לחזק את המתחם, לעזור בבדיקות ולאפשר תהליך מזורז ומהיר  

 ועל כך תודתנו והערכתנו הגדולה.לילדים והוריהם 
, ולכן  גבוהלקורונה  ביום השלישי למבצע הבדיקות הוחלט על ידי הרשויות למקד מאמץ בדיקות בישובים בהם אחוז החיוביים  

 שזכו לקבל תו ירוק.  , ם נוגדנים לקורונהע 28ילדים, מתוכם  677 בשלושת הימים  סה"כ נבדקו מתחם הבדיקות בעמק נסגר.
אשר    3-16ערכות בדיקות מהירות להורי הילדים בגילאי    לישובים   תחולקנה  שעות לפני פתיחת השנה,  24ממש    ,בשבוע הבא

המשימה כעת היא לפתוח את שנת בספטמבר.    1  - לקראת הבאופן עצמאי  )אנטיגן(  בדיקת קורונה מהירה  לעשות  יתבקשו  
הלימודים ולצלוח את תקופת החגים עם מספר מאומתים נמוך ככל האפשר ומינימום הדבקות ובידודים ובעיקר, להתחיל שנה  

 חדשה באופטימיות ובבריאות. 
 

 מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים
ת ערוכים לקבל את התלמידים, צוות ההנדסה  שנת הלימודים תיפתח בעוד מספר ימים. הצוותים החינוכיים בעמק המעיינו

   .התלמידים עורכים בדיקות סרולוגיות ומתחסנים המבנים החדשים, ובמועצה מסיים את ההכנות האחרונות בשטח ואת 
להביא לידי ביטוי תכניות בינוי, הרחבה הקליטה של מאות משפחות והגידול החד במספר הילדים מאפשרים  ,  הצמיחה הנרחבת 

כיתות    4בבית ספר שק"ד הושלם שלב א' עם סיום בנייתו של מבנה בן    חינוך בכל רחבי העמק.הנרחבים של מוסדות    ושיפוצים 
כיתות, ראוונים שישמשו כ ק   2ויחנך עם התלמידים כבר בימים הקרובים. בבית ספר דקלים הוצבו    'וב  ' אשר ישמש את כיתות א

לבינוי קבע והקמת כיתות נוספות בשני בתי ספר אלה. בשלוחות, במירב ובטירת   ים וכבר נערכבבית ספר ביכורים קראוון נוסף  
  עבודה משמעותית  נווה אור יפתחו השנה מעונות חדשים.וב  כפר רופין, חמדיה  ,צבי נפתחים גנים חדשים. ובישובים עין הנציב

לקויות שמיעה, לקויות ראייה ולקויות    נעשית בהנגשת הכיתות ומוסדות החינוך לילדים עם צרכים מיוחדים כדוגמת  וחשובה
 צרכיו האישיים.  ל פימוטוריות. כל תלמיד ותלמידה ע

שמקדמת   stemaianotכמו בשנים קודמות ימשיכו לפעול בעמק ברוח "עמק חינוך". גם השנה מתכוונים להפעיל את תכנית  
להוביל פורום מובילי חינוך המורכב ממנהלי וסגני   למידה רב תחומית ומיומנויות של יצירתיות ועבודת צוות. את התכניות ימשיך

בתי הספר, המתנ"ס, מחלקת ילדים ונוער ואגף חינוך במועצה. במהלך חודשי הקיץ נפגש פורום מובילי חינוך מספר פעמים 
 ד. שילוו על ידי צוות מיוח stemaianotובנה את תכנית השבילים שבה יפעלו בכל בתי הספר תכניות לימוד רחבות ברוח 

תפיסת הלמידה של סטם מעיינות מקדמת הקמה של מרחבי למידה בהם ניתן ללמוד באופן עצמאי או בקבוצות בחלק משמעותי 
מהזמן מספר רב של מקצועות. לשם כך פועלים על מנת לקדם את מרחבי הלמידה האזוריים במספר מקומות: בעידן טכנולוגי  

ום הלימודים על מנת ללמוד באופן יחודי מספר רב של מקצועות כמו: מתמטיקה תלמידים במהלך י  1000  -יגיעו גם השנה קרוב ל
תמשיך    -יושם דגש על למידה חוץ כיתתית במקצועות כמו מדעים, סביבה וחקלאות. במרכז עידן    - ומדעים. בחווה החקלאית  

 מחול ושירה. ,לפעול תכנית נש"ר ללימודי מוסיקה
צורך להיערך לתרחישים בהלים שהותאם למציאות המשתנה ועסק בעיקר בקורונה ובתחילת החודש התקיים יום היערכות למנ 

בתי הספר ומערכות החינוך בישובים נבחן שוב, והצוות בדק מה היה נכון בלמידה    ,השונים. מערך שיתופי הפעולה בין המועצה
 דים. מרחוק ומה טעון שיפור ובעיקר איך מצליחים לשמור על קשר רציף ונכון עם כלל התלמי

תיאום בין כל מערכות   -  גם בשנה הקרובה מתכננים להמשיך עם תכנית האקורדיון המבוססת על שלושה עקרונות מרכזיים 
והיכולת להגיב באופן מהיר  ,  החינוך בבתי הספר, במועצה ובישובים, מוכנות לשלושה מצבים מרכזיים: פתוח, סגור, חצי חצי
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משנה אנו   תקופה  של  בעיצומה  נמצאים 
מציאות. מזה שנה וחצי שהצוותים החינוכיים בעמק עושים מאמצים גדולים מאוד בניסיון למצוא את הדרך להיות בקשר עם  
התלמידים וללמד בדרכים יצירתיות. החופש הגדול היה אתנחתא גדולה בין השנה הקודמת לזו החדשה שנפתחת בעוד מספר 

באופן הלמידה והתנהלות מוסדות החינוך   הייתה למידה משמעותית בשנה שחלפה אשר תשפיע לטובהימים. אין ספק כי  
אגף החינוך, ולכל הצוותים החינוכיים בגנים, בתי    לצוות   תודה גדולה  מליים עם התלמידים. אנו מוקירים הפורמליים והבלתי פור

שקטה,    ,ודמת ומברכים שהשנה החדשה תהיה טובהעל כל עשייתם המבורכת והיצירתית לאורך השנה הק  הספר והישובים 
 ומשמעותית לכולם. 

 
 באפיקי מים מסיימים ומתחילים

מסיים בימים אלו רן בן נון את תפקידו כמנכ"ל אגודת המים האזורית "אפיקי מים"  לאחר שמונה שנים ושתי קדנציות ניהול
בתקופה זו התמודדה האגודה עם אתגרים גדולים ומורכבים: ייקור עלויות המים וההיערכות   ומעביר את שרביט הניהול לניר וילק. 

גם הובלת תהליך תכנון לקראת פיתוח משמעותי של מפעל המים  ו",  27משמעויות "תיקון   האזורית החדשה שנדרשה עקב  
במסירות ובמקצועיות    קופה מאתגרת זורן הוביל וניהל את האגודה בת   שנועד להתמודד עם המחסור במים איכותיים לחקלאות.

 ברכות ותודות לרן, ואיחולי הצלחה באתגרי ההמשך לניר. כניות הפיתוח שלה.הוא ימשיך לסייע בקידום ומימוש ת רבה, ו
 

 י"ב בעמק  שי למסיימי
באמצעות מנהלי החינוך    שילמסיימי כיתות י"ב    מרכז הצעירים בעמק חילק

לשירבישובים   חדשה  לדרך  יציאתם  משמעותילקראת  ברכת   ות  בצירוף 
י"ב קיבלו תיקי גב אשר ישמשו אותם   הצלחה בדרכם החדשה. כל מסיימי 

זהו   במסע החדש אליו הם יוצאים: צבא, שירות לאומי, שנת שירות ואחרים.
ה להם ברכת מסע חשוב אשר ישתלב בהמשך עם עוד נוספים ומכאן שלוח

כם ושמרו על עצמ,  ום, וחזרו בשלום הביתה ואל העמקלכו לשלדרך צלחה.  
 באשר תהיו. 

 
 מלגת שותפים סיום המחזור הרביעי 

הסתיים המחזור הרביעי של מלגת שותפים. את המלגה מובילים שותפות ביחד ומרכזי הצעירים של בית שאן ועמק המעיינות.  
דנטים לתואר שני מהעמק ומהעיר למפגשי למידה ועשייה בתחומי המנהיגות, אחריות  סטו 11במהלך השנה החולפת, נפגשו 

הסטודנטים    -  חברתית וחיזוק הקשר עם יהדות התפוצות. למרות אתגרי הקורונה, פעלה התוכנית במהלך השנה, במסגרתה
שבוע אהבת חינם עירעמק. את התוכנית מסיימים הסטודנטים עם   -   יזמו מפגש של מעגלי שיח וחיבור במסגרת "זמן לאהבה"

 מבט קדימה ורצון להמשיך לקחת חלק פעיל בעשייה חברתית משותפת. 
 

 גן גורו 
הראשונים אשר   שנים לעלייתם ארצה של הקנגורו  25בגן גורו ציינו לפני שבוע  

 מצאו בית חם בעמק.
הצנוע, אוסטר  וומחמם הלב השתתפ   באירוע  בישראל  שגריר  פול   -ליה  מר 

אשר חלמו, יזמו, בנו את הגן ומנהלים אותו, חברים והגן  גריפית', אנשי ניר דוד  
הגן גורו הוא אתר תיירות מהמפורסמים והמבוקשים בארץ. ומיום   ושותפים.

האחרונות הפך  בשנים  היווסדו כבר ביקרו בו למעלה משלושה מיליון מבקרים.  
קהילתית רחבת היקף בעמק. תלמידי   -המקום להיות חלק מעשייה חינוכית  

והגנים. החיבור   העמק מגיעים לכאן ללמידה כחלק מהתכניות בבתי הספר 
הוליד סדרת משחקים לשעות הפנאי לבעלי החיים    -המרכז לתעשייה, טכנולוגיה ולחדשנות חינוכית בעמק    -לעידן טכנולוגי  

מות הקיץ הופך המקום לחדר השינה של משפחות רבות הבאות לכאן לקמפינג לילה עם דיירי המקום. הצוות לא נח  כאן, ובי
 . לרגע, מתחדש ויוצר חוויות חדשות כל העת אשר גורמות למבקרים לחזור שוב ושוב למקום 

 
 

 שבת שלום,
 , יורם קרין

 ראש המועצה


