
 

 

 
 
 

  קצ'הנפרדים מ
 היום, ליווינו את שמעון כהנר )קצ'ה( מנוה איתן בדרכו האחרונה.

, איש העמק,  101קצ'ה גיבור ישראל, לוחם בקבוצת הלוחמים האגדית יחידה 
חקלאי ויזם בנשמתו, עסק במגוון תחומים ועיסוקים. את השנים האחרונות  

ספר את סיפורו  הקדיש בין היתר לכתיבת הספר 'להיות אחד מרבים' המ
האישי. עד יומו האחרון כמעט, לא הפסיק קצ'ה לעבוד, ליזום, לכתוב ולהיות  
פעיל בתחומים רבים. במפגש האחרון שלנו הביא לי את ספרו החדש  שכה  
שמח בו, ויחד תכננו את השקתו. לצערנו קצ'ה לא זכה להשיק את הספר, אולם  

 טביעת ידו ופועלו יישארו כאן לתמיד.  
בנוה איתן הגיעו אלפי אנשים מכל קצוות הקשת הישראלית  שהתקיימה  ללוויה

איש של   - חברים של קצ'הכולם  -. לכולם מכנה משותף אחד ומכל רחבי הארץ
 אנשים. 

 אנו מחבקים את המשפחה כולה, את רותי, הילדים והנכדים, המשפחה המורחבת וכל בית נוה איתן. יהי זכרו ברוך. 
 

 מיקרו האקתון 
השבוע התאספו בבית שותפות ביחד בבית שאן עשרות בוגרי תכניות השותפות, נציגי הפדרציה היהודית בקליבלנד,   בתחילת

וחברים ושותפים מהעיר והעמק, לעשר שעות במטרה לפצח את האתגרים הבוערים ביותר סביב המודעות לקהילות היהודיות  
וך, יזמות ועסקים, חינוך בלתי פורמלי, רשתות חברתיות, משפחה  בתפוצות. קבוצות המשימה עסקו במעגלי הפיצוח בנושאי חינ

 וקהילה.  
לנגד עיניה של כל אחת מקבוצות עמדו שאלות שעזרו לה לחדד את האתגר ולנסות לפצח אותו. הקבוצות כולן פעלו במרץ  

ם. היום כולו היה מרגש וחשוב  ל היום בפני הקהל וחבר השופטיש ובהתלהבות ויצרו תוכניות מעניינות ומגוונות, שהוצגו בסופו 
 ובוודאי יביא לחיזוק המודעות והקשר עם הקהילות היהודיות בתפוצות בכלל ועם הקהילה היהודית שותפה שלנו בקליבלנד בפרט. 

 
 כנס מתמידים 

כנס מתמידים התקיים בחדר האוכל בנוה איתן בהשתתפות מתנדבי המתמיד  
ת, סגן קצין ישובים של מג"ב, מהישובים, כל סגל השיטור של עמק המעיינו

 נציג משטרת בית שאן וצוות הביטחון של המועצה.
פרידה ממתמידים וותיקים, חלוקת תעודות למצטיינים,   הכנס כלל הדרכות,

 וארוחת ערב.
במהלך הטקס ניתנה תעודה מיוחדת לשמעון אדרי על תרומה מיוחדת בפרויקט  

 שותפות קהילתית לשיפור פני מנחמיה. 
ששימש כמפקד בסיס המתנדבים בעשר שנים האחרונות, סיים את   אלי בגו

תפקידו וזו הייתה הזדמנות להודות לו על עבודתו המצוינת, הדבקות במטרה  
 ה גם הזדמנות להדגיש ולחזק את תמיכתנו במאבק של הרבש"צים שלנו.ווהי הכנס   .וקידום מערך המתנדבים בעמק

י הביטחון תפקיד חשוב ומשמעותי בביטחון שבו אנו חיים כאן בעמק. הם נושאים במשימות  למתנדבי המתמיד, לרבש"צים ולאנש
רבות לאורך כל שעות היום והלילה: סיורים, תמיכה בפעילות משטרתית, נוכחות בשטח, שמירה על הביטחון בישובים ומהווים כח  

 עזר לפעילות השיטור ולמבצעים מיוחדים.
 

 מסירת תכנית אב ותיקי עמק המעיינות 
מתוך הבנת החשיבות בצורך לתת מענה איכותי ומותאם לעשור הבא לאוכלוסיית הוותיקים בעמק נעשתה עבודת עומק ונכתבה  
תכנית אב. התכנית הוכנה על בסיס מיפוי השירותים הקיימים, שיתוף ציבור האזרחים הוותיקים והנהלות הישובים וכוללת מתווה  

 ווי של מערך השירותים בראייה רב דורית, ברמה האזורית ובישובים. ימור לצד פיתוח מושכל ועכשלשי
הוותיקים של היום הם בני הדור השני בעמק. רבים מהם ותיקים על פי גילם הכרונולוגי בלבד משום שהם צעירים ברוחם, מלאי  

טיפוח המשפחה. פני התכנית נשואות לעשור הקרוב והיא  חדורי מוטיבציה לעשייה, למידה, תרומה לקהילה, התנדבות ו , מרץ
 מביאה עימה חדשנות, התחדשות ויצירתיות תוך התאמה לעידן הדיגיטלי, הרשתות החברתיות והקהילה המתחדשת.

צוות התכנית נפגש השבוע בפעם האחרונה כדי לקבל את החוברת המלאה מחברת אשחר אשר ליוותה אותנו בהכנת התכנית  
 בר החל באמצעות תכניות שונות ויוזמות שעלו תוך כדי התהליך. ברכות ותודות לכל השותפים.שיישומה כ
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 גן משחקים במעוז חיים 
ביום שלישי חנכנו גן משחקים חדש במעוז חיים. גן המשחקים החדש נמצא  
בסמוך לבתי הילדים ולגן ההנצחה המקומי, שגם הוא גן עם מתקני משחקים מעץ  

ט בישוב. השילוב של כל אלה יחד מייצר אזור לבילוי שעות הפנאי  ולמגרשי הספור
 לכל המשפחה ולכל הגילאים, כשכל אחד יכול למצוא את הפעילות המתאימה לו.  
גן המשחקים החדש היה מלא ילדים ומשפחות שנהנו מהמתקנים החדשים  

 והמאתגרים, ממשחקים ומארוחת ארבע קיבוצית. בירכנו והתברכנו.
 

 דורגל צרכים מיוחדיםטורניר כ
 הבוקר נערך טורניר כדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים במגרש בית הספר לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי במסילות. 

לראשונה, מזה שנים רבות, לא היה איתנו במגרש עם החולצה האדומה, מנהל ומקבל את פני הבאים אביו של ארז, מנהל בית  
עשייה וערכים,   ,אשכנזי, אשר דאג לקיים ולהוביל את חניכי בית הספר ואת המאמנים לחינוךינון  -הספר, והרוח החיה שמאחוריו 

 והלך לעולמו בפתאומיות לפני שבועיים.
בטורניר לקחו חלק קבוצות מכיתת נוה מבי"ס גאון הירדן, מבית ספר גלעד, מבתי הספר כרמים בעמק ורימונים מעפולה, צוות  

 הנבחרות בהתאחדות לכדורגל.  , ונבחרת מאגף 13לוחם משייטת  
 היה מפעל חייו.לכדורגל  בסיום הטורניר התקיים טקס בו הזכירו הדוברים את פועלו ואישיותו של ינון שבית הספר  
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