
 

 

 

 
 ביקור שרת הפנים

  ביום שלישי ביקרה שרת הפנים ח"כ איילת שקד באשכול כנרת ועמקים.
  תושבים  200,000-וכ  רשויות   15המועצה האזורית היא חלק מהאשכול המונה  

ו התיישבות,  וצורות  דתות  עדות,    משמעותי  שינוי  באזור  לייצרו  מטרת ממגוון 
 כלכליים   צמיחה  מנועי  ופיתוח  פעולה  שיתופי   יצירת  ידי  על  החיים   ברמת 

לשרה    .ואיכותיים  יעילים ,  משותפים   שירותים   בניית   לצד   ,וחברתיים  הצגנו 
מספר נושאים שברצוננו לקדם ביחד עם משרד הפנים כשהמרכזיים שבהם:  
תכנית בריאות אזורית וליווי פיתוח בית חולים פוריה, נושא ביטחון וחירום ואת  

נשים. מנהיגות  ראשי    פורום  כל  עם  השרה  של  מפגש  התקיים  מכן  לאחר 
 הרשויות של האשכול ועם נשות פורום הנשים. 

 
 

 שלטון המקומיועידת ה 
 אתמול והיום נערכת במרכז הירידים ועידת השלטון המקומי.

ועידת השלטון המקומי היא האירוע השנתי הגדול והמשמעותי ביותר של השלטון המקומי בישראל והיא כוללת יריד מציגים 
המוניציפלית למפגשים של    בתחומי חדשנות וכנסים מקצועיים. לועידה מגיעים בעלי תפקידים רבים מהמגזר הציבורי והצמרת 

לימוד, החלפת דעות ורעיונות וחשיפה לספקים ועסקים הפועלים במגזר. זהו כר נרחב לחדשנות, יזמות עסקית ולטוויתם של 
 קשרים ושיתופי פעולה. 

 
 

 משכונת ותיקים לשכונת הבנים
לרגל סיום שיפוץ מבני ותיקים בנוה איתן אשר הפכו בשנה האחרונה לאכסניות  

חדשות   למשפחות  את הקליטה  לבנות  של     צפויות  ההרחבה  בשכונת  ביתן 
, התקיים מפגש קטן וצנוע עם כל השותפים לפרוייקט: צוות ההנהלה  הישוב

יור  במפגש נערך ס  של הישוב, החטיבה להתיישבות, משקי בית שאן והמועצה.
בדירות המשופצות להפליא בישוב, והתקיימה ישיבה חגיגית במזכירות שבה 

ל והוקרה  תודה  דברי  במלאכה.נאמרו  כבר   עושים  המשופצות  בדירות 
מתגוררות שלוש משפחות ועוד משפחה צפויה להגיע בהמשך. נווה איתן ישוב 

 קולט, עם תרבות מקומית עשירה ורוח קהילתית של עשייה ויחד.
 
 

 ינוך חברתי קהילתי כנס ח
נערך כנס חברתי קהילתי לכל אנשי החינוך החברתי קהילתי  , בשעות הערב ולאור ירח  אמש

: ם שונים, ביניהם במהלך הכנס התקיימו סדנאות חינוכיות להעשרת הצוותים בנושאי  .בעמק
המרחב    ם מאפייני עיצוב  מישחוק,  זמן,  ניהול  הקורונה,  בתקופת  ונוער  לילדים  ייחודיים 

בחינוך,   דרמטיים  כלים  שילוב  ו odt החינוכי,  קבוצה  התקייםמעיינות   stemלבניית  יריד    . 
ספקים מקומי שבו לקחו חלק יזמים, סדנאים ואתרים הפועלים בעמק, והתקיימה הרצאה  

 החיים והדרכים לצמיחה והצלחה.  בנושא התמודדות עם משברים לאורך
מחלקת ילדים ונוער בשיתוף ביטחון קהילתי, תוכנית   וקיימו בשיתוף פעולה  את הכנס יזמו

 להבה ומעברים מעיינות כינרת. 
לפתוח את השנה החינוכית של צוותי החינוך החברתי, לאפשר מפגש   - של הכנס  מטרתו  

ולהוקיר את עבודתם  ולערוך הימשמעותי ומעשיר  ויזמים מקומיים אשר  ,  כרות עם ספקים 
 קהילתי. -יוכלו לתת את שירותיהם בתוך מערכות החינוך החברתי 

זוהי הזדמנות להודות לכל מדריכי ומנהלי החינוך החברתי על עבודת שטח יומיומית בגובה 
 . העיניים ועם לב פתוח
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 פותחים שנה בנש"ר 

בחמשת בתי הספר היסודיים ברחבי העמק: שדות,   'ו-'לתוכנית נש"ר לילדי כיתות גבשבועיים האחרונים נערכו ימי חשיפה  
 ביכורים, שקד, רימון ודקלים. 
כליסהתלמידים הגיעו למרכז למו ונחשפו לאפשרויות בחירה של  ושיעורים בתחומי השירה, שונים,    נגינה  יקה במרכז עידן 

קבל הביתה  י   אותובו ירצה להתמקצע, וכלי עליו ירצה ללמוד לנגן,  תחום    יבחר כל ילד החשיפה  מפגשי  בתום  .  יוגההמחול וה
ילדים אשר יגיעו בימי שני ורביעי לשיר, לנגן ולרקוד במתנ"ס   500  -התוכנית עם כ  תפתחהשנה    שנת הלימודים.כל  למשך  

 התוכנית במתכונת מצומצמת בתוך הישובים. התקיימה שנת קורונה, בה , זאת לאחר  עמק המעיינות 
 
 

 השומר הצעיר מתחדש 
תנועת   , שבו בקיבוץ מסילות   "השומר הצעיר"בשבוע שעבר התקיים טקס פתיחת השנה של 

 , והשבוע התקיימו טקס נוסף והפנינג בניר דוד. כיתות ד' לפעילות התנועההתקבלו 
תנועת השומר הצעיר פתחה את שנת הפעילות בשני הישובים לאחר תקופה ארוכה שבה לא  

הקורו קינים פעלה בשל  רכזי  כניסתם של  יחד עם  נה. עם פתיחת השנה מתחדשת הפעילות 
  ובהצלחה! חזק ואמץחדשים.  

 

 חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן השד
המאבק   לקידום  הבינלאומי  המודעות  לחודש  מכבר  זה  הפך  אוקטובר  חודש 

בורוד   עצים  שדרת  או  מבנים  מאירים  רבים  בישובים  השד.  צבע    –בסרטן 

המאבק, ומקיימים פעילויות שונות בנושא על מנת לקדם את ההסברה בקרב  

ד, הואר בוורו  המבנההונפו דגלים ורודים,    - בבניין המועצה    - הנשים. במועצה  

ושיח עם מחלימההבוקר התקיים מפגש   הגילוי המוקדם   , שעסק בחשיבות 

לכי  ו כאן.  אותך  "אוהבים  נכתב:  עליהן  שלטים  נתלו  הישובים  לכל  בכניסות 

 , אשר זכו לתגובות חמות מהתושבים והתושבות. להיבדק"

 

 

 
 

 שבת שלום, 
 ,  יורם קרין

 ראש המועצה 


