
 

 

 

  
 האדמה רעדה 

כולו. הראשונה התרחשה במוצ"ש מעט לפני חצות והשנייה ביום שלמחרת בשעות    זורתי רעידות אדמה התרחשו בתוך יממה בעמק ובאש
 עמק המעיינות נמצא בליבו של השבר הסורי אפריקאי ותמיד קיימת האפשרות להתרחשותה של רעידת אדמה כאן.הצהריים. 

ביחד עם פיקוד העורף וגורמים נוספים, מתוך    , שעסקו בדיוק בתרחיש זה  מספר תרגילים ם צוות מל"ח של המועצה  בשנים האחרונות קיי
 לסייע בהערכות.   ם בקריאהינטיוולאורך השנים שלחנו גם מכתבים לשרי הממשלה והגופים הרל מטרה להיות מוכנים לכל אירוע. 

   שבו כתבנו:  למקבלי ההחלטות בממשלה נוסף  שלחנו מכתבביום ראשון לאחר הרעידה השנייה 
אנו נמצאים    ם ולכולם לכ  כידוע  זוהי רעידת האדמה השנייה בתוך פחות מיממה.לפני מספר שעות הורגשה בעמק היטב רעידת אדמה.  "

א על  אפריקאי,  בדיוק  הסורי  השבר  רגע    גדול  חששובזור  בכל  אדמה    העלולנתון  כי  רעידת  בעמק חזקהלהתפרץ  הוותיקים  בישובים   .
אנו יודעים כי כעת נתונים    ם מבנים ישנים, חלקם דו קומתיים, אשר בעת אירוע עלולים לקרוס ולגבות חיי אדם.המעיינות ובאזור כולו, קיימי

כל משאבי הקשב והעניין בנגיף הקורונה אולם, יש לשים לב לסימנים, ולהקצות את המשאבים הנדרשים לחיזוק מבנים, לפעולות ולמענים  
 בשעת רעידת אדמה. התנהגות שלחנו לישובים ולתושבים תזכורת להנחיות ,  בנוסף "זור.אשר ימנעו ככל האפשר אסון כבד בא

חשוב לזכור כי בשעות הראשונות ואף בימים הראשונים שלאחר אירוע בסדר גודל של רעידת אדמה משמעותית, ההתמודדות תהיה אישית 
 האפשר לתרחישים אלה ומקווים שאלה לא יבואו לפתחנו. ומקומית והמועצה והקהילות הן אלה שיתנו מענים לתושבים. אנו ערוכים ככל 

 
  קורונה בעמק 

אנו מסיימים עוד שבוע עם שגרת קורונה. מספר החולים ומעגלי המבודדים גדלים בכל יום. גם במועצה 
מספר העובדים המאומתים גדל, ואנו ממשיכים לתת מענים לפונים בכל האמצעים המקוונים העומדים 

 דה מרחוק.לרשותנו, תוך עבו
וזאת מתוך  במערכות החינוך   והחזקת המערכות,  גדולים מאוד לשמור על השגרה  נעשים מאמצים 

שוחחתי    הבנת החשיבות של שמירת שגרה וקשר על תחושותיהם והרגשתם של הילדים והתלמידים.
בת ומנהלות  מנהלי  בימים   יעם  בפניהם  שעומדים  והמשימות  האתגרים  על  סיפרו  אשר  הספר, 

מאתגרים אלה. חיזקתי אותם ואמרתי לכל אחד ואחת מהם שדווקא למרות הקושי והשארת המערכות  
לצאת מהבית ולפגוש מחנכים    שניתנת לילדים אלההאפשרות  פתוחות גם עם מעט ילדים וצוותים,  

   וחברים היא מתנה ענקית בשבילם.
גיליון ובו מצד    - שבוע חולקה ערכת משחק ויצירה שיזם והכין צוות המתנ"ס לילדי העמק. בערכה  ה

רבות   גדולה למשפחות  ענק שהביא שמחה  ומצידו השני דף צביעה  ומטושים  סולמות  אחד משחק 
שנכנס הבוקר  בחינוך  החדש  הבדיקות  מתווה  פורסם  ואמש  רב,  זמן  כבר  בבידוד  הנמצאות  בעמק 

 תו צמצום הבידודים וניהול שגרה בכל מסגרות החינוך.לתוקף שמטר
 , מדי יום. צוותי מד"א פועלים במלוא המרץ בקימרון ובישובים ונותנים מענה למאות הבדיקות הנדרשות כאן בשעות שונות של היום

 יאה ומבורכת.נותר לקוות כי הגל הזה יחל לדעוך כבר בימים הקרובים, ומערכות החינוך ובכלל כולם יחזרו לשגרה בר
 

 מעבר לדלת 
לחייהם המצמצמים קשרים מכל מיני    20  - , לרוב בשנות ההמסתגרים הם צעירים  יום עיון וירטואלי התקיים השבוע בנושא מסתגרים.

סיבות ומתכנסים בחדריהם עד כדי חוסר תפקוד לעיתים למשך שנים. ביוזמת המחלקה לשירותים חברתיים ובשיתוף עם חברת אאוטריצ'  

וע, צוותים  בעלי תפקידים בישובים, אנשי מקצעשרות משתתפים:  המתמחה בטיפול בבית במצבים אלה, התקיים יום העיון שבו לקחו חלק  

חשוב   מתגברת בארץ בעשור האחרון וגם בעמק אנו מזהים אותה.  תופעת המסתגרים  .ומשפחות מסתגרים  מקצועיים בתחומים שונים

או בשל  בשל אתגרי הבידוד  אם    ,לשים נושא זה על סדר היום ובעיקר בתקופה זו שבה בני נוער וצעירים מוצאים את עצמם יותר ויותר בבית

 ולתת לזה טיפול ומענה נכונים.סיבות אחרות, 

 גמר ארצי מירוצי שדה 
"חיים  מירוץ  בסימן  שדה  במירוצי  השנתית  הארצית  האליפות  התקיימה  שלישי  ביום 

הגיעו   משותפים".  מפקדי    68לתחרות  ייחודית של  ביוזמה  הארץ.  רחבי  מכל  ספר  בתי 
מקצה מיוחד    -  " במירוץ חיים משותפים"החינוך הגופני במחוז צפון החלו השנה לראשונה  

 שבו קבוצות מעורבות של תלמידים יהודים וערבים משתפות פעולה ורצות יחד. 
לפגוש מאות בני נוער, מאמנים  ו  זכינהאירוע מתקיים בעמק כבר שנים רבות, וגם השנה  

והאורחים  ,ומחנכים הרצים  עידן.  למרכז  בסמוך  שנמצא  הפתוח  בשדה  לרוץ    המגיעים 
 .נוור זגיעה גם לאה 'אלפיס'ליום יפהפה ומזג אוויר נפלא רגע לפני ש שהגיעו זכו
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