
 

 

 

 
 

 חנוכת האנדרטה לזכר שמונת חללי סיירת גולני  
בטקס חגיגי ומרגש נחנכה השבוע האנדרטה לזכר שמונת חללי סיירת גולני שנהרגו במלחמת 

חוליית מחבלים שנכנסה בלילה  בעת התקלות עם אשר נפל ההתשה, ביניהם יורם פרג מחמדיה, 
 . מותו הציל רבים בישוב, ובתכננו לעשות שמנע בגבורה את הפיגוע , לקיבוץ

בטקס נכחו בני משפחותיהם של הנופלים, וותיקי סיירת גולני אשר יזמו את הקמת הגלעד, נציגי 
   .אנשי המועצהוצה"ל בראשות מפקד סיירת גולני, הנהלות הישובים ירדנה ובית יוסף 

על הסיוע הרב בהקמת האנדרטה, על הקשר החם שנוצר ועל    השותפים ותיקי הסיירת הודו לכל  
 החשובה והמכובדת. התמיכה בהנצחה 

לוחמי סיירת גולני ביצעו במלחמת ההתשה עשרות פעולות ומבצעים ומנעו חדירות ופיגועים רבים  
האנדרטה שנחנכה בתל   .באזור ובכך שמרו על השקט והביטחון של הגבולות, הישובים והתושבים 

השמונה   של  סיפורם  את  תביא  בעמק,  של  זו  בנקודה  יוסף,  ובית  ירדנה  ליד  וסיפור  ישמעאל 
לכל המטיילים הרבים המגיעים לכאן כל ימות השנה. הודינו לוותיקי סיירת   ,המלחמה על העמק

 לעשייה.  גולני על היוזמה והביצוע ולכול השותפים 
 
 
 

 המאבק למניעת אלימות נגד נשים
בנובמבר הוכרז על ידי האו"ם כיום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.   25 -ה

שנים ע"י בן    6לזכרה של רחל אמזלג ז"ל בת העמק שנרצחה לפני   הוקדש היום  אצלנו  
נטו, יו"ר ביוזמת אורית דהן דורפמן, יועצת לקידום מעמד אישה במועצה ואילנה פי  וגה.ז

נעמת מרחב עמקים, התקיים מפגש לעובדי המועצה באודיטוריום זיידן שבו צפו בהצגת  
"הגט"   בביצוע   -היחיד  אמיתי,  סיפור  על  המבוסס  ובבימויו,  כספי  אלירן  מאת  מחזה 

בחדר   אחד,  לרגע  המתנקזים  ושקרים  התעללות  של  שנים  על  פנחס,  רחלי  השחקנית 
מנהלת    -לוותה בהרצאה קצרה של עו”ד אידית טיטונוביץ’  אחד, בבית הדין הרבני. ההצגה  

 הלשכות המשפטיות של נעמת בישראל. 
לעצור   הזדמנות  כולנו  עבור  מהווה  נשים  נגד  אלימות  למניעת  הבינלאומי  המאבק  יום 
ולשאול מה ביכולתנו לעשות על מנת לצמצם ואף להפסיק לחלוטין את מעגל הפגיעה, 

 ק.ה לכך.  וכיצד נוכל לעזור למי שזקו

 
 
 

  נובמבר הירוק
הירוק, נובמבר  על  הכריזו  האזוריות  העלאש  במועצות  היא  המודעות  מטרתו  ת 

  הציבורית, רתימת התושבים לאחריות סביבתית וצמצום נזקים אקולוגיים.
שלל   ישי יתקיימו בעמקם ש החל מיוגם אנחנו לוקחים חלק ביוזמה החשובה הזו ו

יתקיים במסילות,  אירועים,   גינות קהילתיות בישובים אשר  ביניהם מפגש לרכזי 
ו לילדי העמק בפארק המעיינות, שוק קח תן קהילתי במסילות, הרצאה יטיול סת

מפגש    - על תעשיית האופנה ומסיבת החלפת בגדים שווים בניר דוד, קפה תיקון  
 לתיקון חפצים בעידן טכנולוגי והפנינג יום שישי הירוק בשדה נחום. 

  .יהפוך למסורת שתלך ותצמחהחודש הירוק ש אנו מקווים 
 לתוכנית נובמבר הירוק בעמק << 
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https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2021/11/נובמבר-הירוק-21.pdf


 

 

 
 
 
 

 
 מרוצי שדה 

שנה   של  הפסקה  הה,  הקורונה  בגלללאחר  הספר  תקיימה  בתי  אליפות  בוקר 
למרכז    הגיעו  מכל אזור הצפון  'יב-'תלמידי כיתות ז  600  - כהמחוזית במרוצי השדה.  

שבו נערכות התחרויות כבר שנים רבות. התחרות   ,עידן, לרוץ בשדה הסמוך אליו
ידי   על  הספר  מאורגנת  לבתי  הספורט  הגופניהתאחדות  החינוך  על    והפיקוח 

 . של המועצהבשיתוף מחלקת הספורט  במשרד החינוך
 
 

 
 
 

 הצעירים והצעירות המשפיעים בקיבוצים
זו השנה החמישית שבה בוחרים את רשימת הצעירים והצעירות המשפיעים של  

 התנועה הקיבוצית, לקראת כנס הנהגות הקיבוצים. 
ושאפתניים  ערכיים,  וצעירות  ומשתלבים   ,צעירים  בקהילה  אחריות  שלוקחים 

 בתפקידי מפתח בהנהגה היישובית והאזורית. 
 : נציגים מיישובי המועצה שלנו 2ברשימה  מובילים השנה 

 רכזת קהילה וחברה ומנהלת צמיחה דמוגרפית בגשר.  - גלית הלר מורן מקיבוץ גשר  
טל, ישוב  מנהל קהילה בשדה נחום ובישוב החדש מי  -מתי זאבי מקיבוץ עין הנציב  

 מעורב לדתיים וחילוניים בעמק המעיינות. 
 ברכות חמות מכולנו. גאים בכם.

 
 
 
 

 
 
 
 

 שבת שלום. 
 ,  יורם קרין

 ראש המועצה 
 


