
 

 

 

 
 

 קורונה עדכוני 
פי ע  הקורונה בעמק  נתוני יומי    ל    7431מבודדים,    300חולים,    27:  משרד הבריאות מומפיקוד העורף  ל  המתקבדו"ח 

 .  16מכלל תושבי הרשות מעל גיל  77%מחוסנים מנה שנייה שהם 
נראה שהחיים חוזרים לשגרה, ולקראת החג מרגישים תנועה ערה בכל המתרחש מסביב. הילדים והתלמידים במסגרות 

הנחיות התו הירוק,    ל פיגישות עבודה עבמועצה מתקיימים ביקורים ופמות העבודה חוזרים לפעילות מלאה, והחינוך, מקו
 זרת תוך זהירות והקפדה יתרה בשל כך שהילדים הצעירים עדיין אינם ברי חיסון.וגם פעילות החוגים חו

נראה כי לחיסון יש השפעה טובה ולכן   ,והירידה במספר החולים המלצות המומחים  על פי הממצאים המתפרסמים,  
 מומלץ לגשת ולהתחסן על מנת להמשיך ולשמור על עמק ירוק וקהילה בריאה וחסונה. 

 
 ציוניביקור 

יו"ר הציונות העולמית וישי מרלינג,   -הבוקר ביקרו כאן יעקב חגואל  
 צוותם.  יו"ר החטיבה להתיישבות עם אנשי

הביקור החל בשכונה הזמנית של הישוב החדש מיטל, בשיח היכרות  
עצמם  על  סיפרו  אשר  בשכונה,  המשפחות  נציגי  עם  ובמפגש 

הציפ ועל  החדשה שנבנית  על הקהילה  ייה להתחיל  ומשפחותיהם, 
את בניית ביתם בישוב הקבע, ונמשך בפגישת עבודה במועצה שם 
להתיישבות,   החטיבה  עם  השנים  רבת  הפעילות  בפניהם  הוצגה 
הפיתוח  הפעולה,  שיתופי  התחומים,  בכל  בעמק  הגדולה  הצמיחה 

 הנרחב ועוד. 
צוות החטיבה להתיישבות ממחוז צפון מלווה, שותף ותומך בפעילות  

המבקרים ברכו על תנופת הפיתוח והעשייה הרבה   ים רבות והוא חלק מכל העשייה הרחבה בעמק.המועצה כבר שנ 
 והביטחו להמשיך לסייע בפעילות ההתיישבות. 

 
 פיתוח, שיכון ובינוי 

מנהל מחוז   אריאל אולצוור , וסמנכ"לית פיתוח הכפר  -  אסנת קמחי
עם   יחד  בעמק  לביקור  הגיעו  והשיכון  הבינוי  במשרד  החדש  גליל 

צוותם  בעמק   ,אנשי  המתרחש  הנרחב  הפיתוח  את  לראות  כדי 
 ונעשה במשותף עם המשרד.

הביקור החל על הגלבוע, בשטח עבודות התשתית של ישוב הקבע 
מיטל,   מההתקדמות  החדש  והתרשמות  התכניות,  הצגת  עם 

בעבודות  הדרכים   המהירה  הזמנית פריצת  השכונה  על  תצפית   ,
בהרחבות  סיירנו  לעמק,  ירדנו  משם  מהמקום.  שנשקף  והנוף 

 הישובים וסיימנו בפגישת עבודה וסיור בפארק המעיינות. 
הם שותפים מצוינים לפיתוח הרב בעמק שאסנת קמחי ואנשי הצוות במשרד הבינוי והשיכון  שמחנו מאוד לארח את  
 היה לחוש בביקור את הקשר החזק וקשרי העבודה ההדוקים והטובים.  כבר שנים רבות, ואפשר

 
  ביקור המשלחת

התארחה   שלישי  ממכון  ביום  חוקרים  של  )  NARCמחקר  המשלחת  וולקניהבירדן  למכון  וממשרד ,  (בישראל  מקביל 
הירדני   עדן  במו"פהחקלאות  התקיים בחוות  הביקור  הישראלי  .  החקלאות  משרד  את   ,לבקשת  לארח  ביקש  אשר 

   מירדן. השכנים  עם אנשי החקלאות בשיתופי פעולה מו"פ עמק המעיינות  העבר של המשלחת לאור ניסיון
נושא הראשון יהיה ה כש ,הרצון לבנות תשתית מחקרית עם צוותי עבודה מקצועיים בין שני הצדדים  המפגש נוצר מתוך

כלל גם סיור  וני  יעניוהביקור היה קצר    , אשר פוגעת בעצי התמר והדקליים משני עברי הגבול.החדקונית הדקל האדומ
בהווה דדים לקיים חיים שקטים ושלווים  אין ספק שהחקלאות יכולה להוות "גשר "בין עמים, ולאפשר לשני הצ.  בחווה
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  מנהיגות כלכלית אזורית

ליו"רים כלכליים, השבוע הושק פורום "מנהיגות כלכלית אזורית",  
תוצר של שותפות בין אגף קהילה  זהו  מנהלים עסקיים ומרכזי משק.  

החדשנות  ומרכז  שאן  קבוצת  כנרת,  מעיינות  מעברים  במועצה, 
במגוון נושאים אינוואלי. הפורום יתכנס מספר פעמים בשנה ויעסוק  

אזוריים  הר.  כלכליים  ב"כוונת"  המפגש  שהתקיים  הוקדש אשון 
 לנושא החדשנות. 

 
   יום העו"ס

ליים ותרומתם הגדולה הוקרה והכרה בפעילות העובדים הסוציאל . יום זה מוקדשעו"ס הבינלאומי האתמול ציינו את יום 
 וקהילות.  לשיפור איכות חייהם של אזרחים 

הייתה ובשנה   זו  השנה,  ימות  שבכל  חברתיים  לשירותים  המחלקה  לעובדות  גדולה  תודה  להגיד  נהדרת  הזדמנות 

שלנו והקהילות  התושבים  למען  פועלות  שאת,  ביתר  וברגעי   ,האחרונה  משמעותיים  בצמתים  המשפחות  את  מלוות 

 .למען רווחת הפרט והאיתנות הקהילתית והאישית , משבר וחוסר וודאות 

 
 עירעמק רשת 

מובילה חיבורים בין אנשי עמק   פרי יוזמתם של צעירים מהעיר ומהעמק, הפועלת כבר מספר שנים,  "הרשת עירעמק"

בחר ברשת  פורום דב לאוטמן למדיניות בחינוך  .המעיינות ובית שאן סביב יוזמות משותפות ועשייה חברתית משמעותית 

הכנס השנתי של הפורום, במעמד נשיא המדינה,   .ה האחרונהכפרויקט מוביל ברמה ארצית, וליווה אותה במהלך השנ 

מקוון באופן  השנה  והתקיים  ב,  מיוחד  שידורים  חיים   - ynetביום  לקידום  מפתח  יוזמות  בין  ישראלי'  'מסע  שהציג 

  .סרטון ופאנל דיון באולפןבהרשת , בחרו לפתוח את היום כולו והמסע עם סיפורה של משותפים 

  שמחים וגאים בשיתופי הפעולה של הצעירים שלנו.ולהצטרף לפעילות החשובה.  מוזמנים לצפות 

 

 

 

 
 

 שבת שלום!
 יורם קרין 

 ראש המועצה 
 

https://www.facebook.com/926839994173314/videos/276900910490466

