
 

 

 
 
 

 קורונה 
השבוע האחרון נמצאו חמישה מתושבי המועצה מאומתים לקורונה. בשל כך נכנסו עשרות תושבים  ף  בסו

 לבידוד. 
 סגר של ממושכת  תקופה לאחרהמועצה האזורית עמק המעיינות נמצאת ברשימה הירוקה של הישובים, ו

בתחילת נובמבר,  החינוך במוסדות  ללמידה ד'-'א כיתות  תלמידי לחזרת  ובהמשך החינוך מערכת  על והגבלות 
 ם תלמידי התיכון וחטיבות הביניים. בשבוע הבא צפויים לחזור גלבתי הספר, וביום שלישי  ו'-ה' שכבות  תלמידי חזרו

במהלך   .כיים לאחר זמן כה רב שבו התקיימה למידה מרחוקזוהי בשורה חשובה מאוד ומשמעותית לתלמידים ולצוותים החינו
התקופה הזו נוצרו שיתופי פעולה רבים אשר הובלו על ידי אגף חינוך ואגף קהילה במועצה ויצרו שילובים של שיעורים ופעילויות  

 במגוון גדול של תחומים עבור הילדים. 
על   את העבודה הרבה שנעשתה  רבות  ומוקירים  החינוכיים, מנהלי בתי הספר,אנו מעריכים  הצוותים  הצוותים הבלתי   ידי 

 כה מאתגרת. אשר פעלו במשותף על מנת להעניק לילדים סדר יום במציאות אנשי המתנ"ס שלנו, ו פורמליים בישובים 
יאות משך עד תומה על פי הנחיות משרדי הברינקווה כי החזרה לבתי הספר לא תופסק שוב על ידי סגר והגבלות, וכי השנה ת 

 והחינוך.
 

 ומים  קרקע  מיהסכ
את כל נושאי הקרקע והמים בין יישובי    ות המסדיר  מה אמנה והושגו הבנות נחת לאחרונה, בסיומו של תהליך ארוך ומורכב,  

 , אשר היו שנויים במחלוקת במשך שנים רבות. החקלאיים  העמק
ן הישובים, לטובת כל התושבים שלנו. הנושא  לאורך שנים עמד לנגד עינינו הצורך בהסדרת השותפות בחלוקת המשאבים בי

לכן שמנו לעצמנו את נושא הסולידריות    ,ויון אשר השפיעו על האקלים האזורייוהביא לא אחת למתח, תחושות תסכול וחוסר ש
ופעלנו להגשמתה כל הזמן בנחישות  ,האזורית כחלק מהחזון האזורי וכמטרה מרכזית וארוכת טווח במטרות המועצה האזורית 

לחוק המים, הובלנו ביחד עם הנהלת קבוצת שאן )המפעלים האזוריים(   27והתמדה. בשנים האחרונות, על רקע משבר תיקון  
הושלמו משבצות  עם סיומו נחתמה אמנה על ידי הנהלות כל הישובים ושקיבוצים מהלך מורכב אשר ארך זמן,    16שותפים    השב

הקרקע הזמנית בעמק, מחירי    מו סוגיות בנושאיהוסכנדונו ותה מכסת קרקע חסרה,  י שלהם הי  החקלאיים   ישובים הקרקע של ה
ורי( זולטאי אווטו  פאגיד  ת) תפו"ז  על הקמת תאגיד  הוחלט  כשותפים באפיקי מים, וכן  החקלאיים  שובי האזור  יהמים, כניסת כל י 

 דונם בריכות מיובשות.  4,000 -כ שישתרע על
מנהיגי הישובים שלנו, על השותפות במהלך ההיסטורי ועל פריצת הדרך האזורית שאין אני מודה לשותפים מקבוצת שאן ול

דומה לה, ובטוח שזוהי רק תחילתה של שותפות אזורית צודקת ונכונה יותר שתאפשר את המשך חיזוקו וצמיחתו של האזור  
 לטובת הדורות הבאים. 

 
 החקלאות ופיתוח הכפרביקור שר 

' איצקוביץ  נחום   משרדו  ל"מנכ  עם   יחד   הגיע  שוסטר  אלון,  הכפר  ופיתוח  החקלאות   שר
, אולם   בעמק  מבקרים   שהשניים   הראשונה  הפעם   לא  זוהי.  בעמק  לסיור  המקצועי  והצוות 

 .החקלאות  במשרד  הנוכחי בתפקידם  הראשון ביקורם  זהו
וצוותו המקצועי סיירו   הנמצא   אליהו  בשדה  בי  ביו  במפעל  תחת מגבלות הקורונה  ,השר 

עדן  ,  ובעולם   בארץ  החקלאית  החדשנות   בחזית  בחוות    והפיתוח  המחקר  מרכז  -ביקרו 
ללמוד   -   המעיינות   בעמק  החקלאי , האדומה  הדקל  חדקונית   אתגרי  על  ולשמוע  כדי 

 עשרות   עם   ונפגשו,  שנים   מספר  כבר   במקום   הפועל"  בעדן  חווה"   הספר  מבית   התרשמו
 . בחווה  שגרתי לימודים  ליום  הגיעו אשר התלמידים 

, העמק  יישובי  בין  לאחרונה  ונחתם   הקרקעות   חלוקת   את   המסדיר  והמים   הקרקעות   הסכם   על  שמעו  האזור  הנהגת   עם   במפגש
 ירקות   זני  לגידול  ניסיונית   חממה  המשמשת   החלומות   בחממת   ביקרו  -  לסיום .  בפיתוח  הנמצאים   חדשים   פרוייקטים   ועל

  דגי  בענף  המצב  בתמונת   דנו  עימם   הדגים   מגדליארגון    הנהגת   עם   במפגש  סיימו  בעמק  סיורם   את  . בעמק  חדשים   ותבלינים 
 .ופיתוח מחקר  על בדגש, עתידיים  ופתרונות  אתגרים  מול אל, הבריכות 
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 מרכז המועצות האזוריות
יו"ר מרכז המועצות האזוריות וצוות המטה של ממ"א ביקרו בחמישי האחרון   -שי חג'ג'  

בישוב  ביקרנו  מטה.  מול  מטה  של  ומפגש  מקצועי  סיור  במסגרת  נערך  הביקור  בעמק. 
אנשי המקצוע של מרכז המועצות עם   -החדש מיטל, ירדנו לפארק המעיינות, ונפגשנו  

 צוות המועצה בחוות עדן. 
ראש גם  שהוא  חג'ג'  מלאים   שי  שותפים  הם  צוותו  ואנשי  מרחבים  האזורית  המועצה 

פרגנו להם על גיבוש המועצות ים על המרחב הכפרי.  למהלכים רבים והחלטות המשפיע
מ פעולה  לשיתופי  ביחד  כולו  הכפרי  והמרחב  והמרחב האזוריות  הממשלה  משרדי  ול 

הטבות המס    נושאים רבים, שהאחרון מבניהם הוא נושאהציבורי, והובלה משותפת של  
 שובי המועצה. ילכלל י

בעלי התפקידים במועצה פועלים בשוטף מול אנשי המקצוע במרכז המועצות והביקור היה הזדמנות למפגש פרונטלי תחת 
 מגבלות הקורונה כמובן. 

 
 חטיבה להתיישבות 
מרלינג, החל א כיו"ר החטיבה להתיישבות.ישי  תפקידו  עביום שלישי    ת  יחד  לביקור במיטל  צפון של   מחוזם הנהלת  הגיע 

 כדי להכיר מקרוב את הפעילות הרבה שנעשית במועצה.  החטיבה
 האורחים הגיעו בשעות הערב, עמדנו על המרפסת הגדולה במיטל וצפינו אל כל העמק, ואל מיקומו הקבוע של הישוב החדש. 

הזמנית   היכרות במועדון של השכונה  הזמנית וערכנו מפגש  אל השכונה  בקיץ האחרון   . נפגשנו עם מספר משפחות שעלו 
 , ואנו איחלנו ליו"ר החדש הצלחה רבה בתפקידו החשוב.החטיבה להתיישבות היא שותף מצוין שלנו בפיתוח האזור

 
 שירותים דיגיטליים 

הש נושא  כל  את  האיצה  שהקורונה  הוא  במתחמים  ידוע  קהל  וקבלת  מפגשים  התקהלויות,  מניעת  עם  הדיגיטליים  ירותים 
. כעת כשהאתר עלה לאוויר, לפניכם השירות לתושבציבוריים. בשנה האחרונה עבדנו על אתר מועצה חדש כשהדגש הושם על  

 אותם אפשר לצרוך מכל מקום ובכל שעה.   ריכוז של כל השירותים 
 

 בקורונה  גםממשיכים לנגן, לשיר ולרקוד 
 וללמוד   עידן  למרכז  הבוקר  בשעות   להגיע  היסודיים   ס"ביה  מילדי  נבצר  בחודשים האחרונים 

ה  (ריקוד   שירה,  נגינה)  ר"נש  בתכנית  שעברו.  הלימודים  בשנות  שהיה   תכנית כפי 
 העכשווית והחדשה.  למציאות  הלמידה צורת  את השתנתה והתאימה 

 קטנות  בקבוצות   ולומדים   צ"אחה  בשעות   למחול  למרכז  מגיעים   -   לרקוד   שבחרו  ילדים 
 ברחבי המתנ"ס.  המחול באולמות 

  מורה   עם   יחד   נגינה  ללימוד   אתר  דרך  מקוון  שבועי  נגינה  שיעור  לומדים   -   לנגן  שבחרו  ילדים 
 בהנחיית מנגנים יחד    -  לשבוע  אחת   שמתקיים    יישובי  נגינה  בהרכב  ומשתתפים   ,ר"מנש
 בתכנית  לנגן  שבחרו  הישוב  ילדי  כל  משתתפים   היישובי  בהרכב.  מהתכנית   נגינהל  מורה

  והצוותים.   הילדים   בריאות   על  לשמור  מנת   על  הקורונה  ומגבלות   הסגול  התו  הנחיות   תחת   כמובן. כל הפעילות מתקיימת  ר"נש
  ורכזי   ונוער  ילדים   מחלקת   ו השנהנרתמ  זה  למערך.  המעיינות   עמק   ס" ומתנ   יסודיים ה  הספר   בתי  במשותף  מובילים   תכנית ה  את 

 . הנגינה הרכביל ומקום  זמן שמקצים  בישובים  החינוך
 

 יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים
 העולם יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. אתמול צוין ברחבי 

עם העיתונאית ואשת התקשורת מירי מיכאלי, אשר חוותה אלימות בעצמה ובשנה האחרונה    ZOOMהשבוע התקיים מפגש  
 מסייעת לנשים שחוות אלימות. 

 לרגל היום הזה.  סרטון מיוחד צוות המתנ"ס והיחידה לביטחון קהילתי הפיקו 

 
 

 שבת שלום,
 ,  יורם קרין

 ראש המועצה 

https://emek-maianot-region.muni.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%a7/
https://youtu.be/kMN1qsX4E9k

