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 עדכון מיוחד בנושא קורונה
 שלום לכולם,

 נכון להיום אנחנו עדיין שומרים על הערבה נקייה מקורונה. 

כל מי שנדרשו לבידוד קיימו אותו  .אין חולי קורונה בערבהשנלקחו עשרות בדיקות מהערבה, לאחר 

, חשוב הנחיות. זה לא קל אבל זה הכרחישמירה על ההכנדרש, נבדקו ונמצאו בריאים. אני מעריך ומודה לכם על 
 שמור על הערבה נקייה מנגיף הקורונה.נמשיך לכדי שלהמשיך ולהקפיד, 

 
. בשבוע הבא יצטרפו במציאות הנוכחית שזה נשמע מוזר למרות התיכון והחטיבה יצאו לחופשת פסח תלמידי

ויצרו מערכת למידה  וחינוך התארגנאליהם גם תלמידי בית הספר היסודי. במהלך השבועות האחרונים צוותי ה
מסגרת מחייבת עבור הילדים והנוער. אני  נוצרה -משכו וחשוב מכך מת לימי הסגר כך שתהליכי הלמידה נמותא

שאפשרו לקיים את שגרת הלימודים במציאות החדשה. אני מאוד ואנשי הצוות מודה לכל אחת ואחד מהמורים 
יחד עם זאת אנחנו נערכים לתת מענה במידה מקווה שנוכל לשוב לבתי הספר אחרי חופשת הפסח אבל 

 שההגבלות ימשכו.
 

החל מהשבוע שעבר פועל פרויקט התנדבות של צוות מרכז קהילה ערבה יחד עם מועצת הנוער האזורית אשר 
במסגרתו בני הנוער קוטפים ירקות ב"חוות בין השיטין", אורזים סלים, ומחלקים לבתי הגיל השלישי, בצרוף מתכון 

", המתאים לירקות שבסל. המבצע מתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות להפעלת מתנדבים והוא מ"המטבח
ימשך עד ליל הסדר בכל פעם בישוב אחר. זוהי מחווה של שותפות ושמירה של קשר בימים טרופים אלו. תודה 

 לצוות הנוער ומרכז הצעירים ולמועצת הנוער על הפרויקט היפה שהובילו. 
 

ם מעידן יצאו השבוע )וימשיכו גם בשבוע הבא( משלוחים של תוצרת ממשקי הערבה לחלוקה למעוטי ביוזמת חקלאי
הקושי הכלכלי הולך וגובר בכל המגזרים. גם אצלנו יש השפעה דרמטית על שיווק התוצרת  בתקופה זויכולת. 

מעט למי שאין ביכולתו להשיג, זו נתינה לתת מן ה ,והפדיון עבורה. יחד עם זאת אני מאמין שהתגייסות למען האחר
המשלוחים של תרומה מהערבה הם מעשה של שגרה ובימים אלה הם רבים  שמשפיעה לטובה על כולם.

 ומשמעותיים עוד יותר.
 

תפקיד אותו מילא בהצלחה בשלוש השנים האחרונות.  –אתמול סיים נדב איילון את תפקידו כקב"ט המועצה 
ואני מודה לו  ומקצועית ת מאפשרת לנו להתמודד עם משבר הקורונה בצורה מסודרתעבודתו המסורה והמקצועי

 כזה אירועלמאוד על עבודת ההכנה הכללית שעשה, ועל ההתמודדות המעשית עם האירוע הנוכחי. קשה להתכונן 
ות תפקודית. את הכנת מערך החירום שהוביל נדב מאפשרת לנו לעשות זאת טוב ולשמור על רציפ הקושי,על אף ו

יחידת חילוץ מפקד מאוד בחודש האחרון. אורי הוא  מקיפהנדב מחליף אורי לב מצופר אשר עבר חפיפה מסודרת ומ
צרכי החירום של האזור. אני מאחל לנדב הצלחה בתפקידו החדש כמרכז  עםערבה ויש לו היכרות שלמה ומקיפה 

 .יושנכנס אלמשק חצבה ולאורי הרבה הצלחה בתפקיד החשוב 
 

בניגוד למסורת המוכרת. נעשה זאת והסדר במעגלים משפחתיים מצומצמים נתכנס כולנו לציין את ליל הבא בשבוע 
 "זום"ה בעזרתוג כל משפחה מצומצמת בביתה ובהתאם להנחיות ועם אופטימיות מסוימת. אצלנו במשפחה נחג

 החברים.עם דר עם כל המשפחה והס לחגוג את ליל זודרך אני ממליץ על  .יחדתחגוג המשפחה המורחבת 
 

אני מזכיר לכולכם שאנחנו מפעילים דף אינטרנט מיוחד המרכז את כל הנושאים הנוגעים להתמודדות עם משבר 
 ערבה בימי קורונההקורונה. אתם מוזמנים להתעדכן בדף בכל עת בקישור: 

 
 ובים,בריאות לכולנו וימים ט

 אייל בלום

https://www.arava.co.il/corona/

