
 

 

 

 
 אשכול כנרת עמקים

של   והמנכ"לים  הרשויות  ראשי  של  מפגש  התקיים  שעבר  הרשויות   15בשבוע 
השותפות באשכול כנרת עמקים בו גם אנחנו שותפים. שם המפגש היה: "שותפויות 

תוכנית   ובגיבוש  פעולה  ושיתופי  בחדשנות  עסק  והוא  משתנה"    2022בעולם 
שרואות בו    שמעותי ורלוונטי לרשויות השותפות מהמשותפת. האשכול הולך והופך  

 ובית וגוף שיכול לסייע ביצירת ערך מוסף ופיתוח כלכלי חברתי אזורי. כתובת 
 

 קורס מנהיגות מנחמיה 
  של עשייה   ורצון עזעם אנרגיות    במושבה מנחמיה  קורס מנהיגות מקומי הגיע לסיומו

היישוב  ותרומה שלו  ,למען  רחבה  עם   היכרות  הקורס  המועצה    משתתפי  מרחב 
על ידי בעמק שמסיים קורס מנהיגות המובל    8-היישוב ה  הוא   מנחמיה,  והאזור כולו.

לשיחה    פגשתי את משתתפי הקורס. במפגש האחרון  במועצה  אגף קהילהמ  צוותים 
מנהיגות   על  ופורה  ואינטימית  את    13.  אזורית מקומית  סיימו  אשר  המשתתפים 

המושבה בפרויקטים קהילתיים שונים הקורס בהצלחה כבר החלו לפעול במרחבי  
 תוך קידום התפיסה של קהילה בונה קהילה. 

 
 המסעדה המצטיינת של המטבח הישראלי 

רוטנברג הנמצאת ב שעבר בפרס   צמוד מסעדת  בסוף השבוע  זכתה  גשר הישנה  לאתר המורשת 
הישראלי המטבח  של  המצטיינת  הישראלי 2021לשנת    המסעדה  המטבח  פסטיבל  במסגרת   ,

 הראשון.
מקבלת מחמאות רבות ממבקרי אוכל ומביני עניין כבר שנים רבות. לאורך תקופת המסעדה הקטנה  

דלתות ה ועם ההגבלות אשר הביאו לסגירת  ובני הזוג הקורונה  נפתחו אפשרויות חדשות  מסעדה 
בה הם מגדלים את הפירות והירקות מהם נבנה תפריט    ,הילה ויזהר סהר בחרו לטפח בוסתן וגינת ירק

מיוחד  תפריט טעימות  השיקו  לאחרונה  מהאזור.  מקומיים  מגדלים  תוצרת של  עם  יחד  המסעדה, 
 לכתבה בעיתון הארץ <<  ת!ברכו הזוכה אף הוא לתשבחות רבות ועניין בקרב המבקרים.

  
 כנס המחול ע"ש יאיר שפירא
 הקורונה. משברע"ש יאיר שפירא במרכז למחול עמק המעיינות, לאחר שנת הפסקה בשל  45 -אתמול התקיים כנס המחול ה

שהיה רקדן בלהקות המחול בת שבע ולהקת המחול הקיבוצית, אשר   ,בן קיבוץ גבעת עוזלזכרו של יאיר שפירא,    מתקיים   כנסה
חלק תלמידי מחול מכל מרכזי המחול בארץ מצפון ועד דרום, אשר מגיעים ליום הכולל בו  לוקחים    .נפל במלחמת יום הכיפורים 

צעירים,  סדנאות מחול,   רקדנים  לרקדנים ומופע מרכזי ש  תלמידים   מופעימפגש עם  יאיר שפירא  בו מחולקים פרסים ע"ש 
אהבה גדולה לתחום המחול מפיק ומארגן  שנה אחר שנה בדבקות רבה ומתוך  .  ז"ל , ופרס מיוחד ע"ש תמנע שוייקהמצטיינים 

וצוות המתנ"ס כולו. אמש נעל את    ,את האירוע שאול גלעד שהיה מנהל האולפן למחול בעמק יחד עם צוות המרכז למחול 
 מאת אוהד נהרין.  21אנסמבל בת שבע ביצירה דקהדאנס על בימת הקימרון, הכנס, 

 
 ו גם בדיגיטלימתנדבים? עכש

כניות מובילים דיגיטליים עמק המעיינות שבה לוקחים עובדי המועצה, ניתן לראות יוזמות חדשות וות בעקבות תהליך העומק,  
ועדכניות של עובדים ועובדות פרואקטיביים אשר יוזמים ופועלים לקידום השירות, תוך חשיבה על צרכי התושבים ואפשרויות 

 יצירת הקשר וקבלת השירות באופנים שונים. 
מפורט במידע  עמוד ההתנדבות באתר האינטרנט של המועצה  רונה ע"י יחידת ההתנדבות הוא עדכון  אחד הנושאים שקודם לאח

 ,לראות את כל אפשרויות ההתנדבות הקיימות בעמק  אפשר בעמוד החדש    עבור המתנדבים והמתנדבות בעמק.ומותאם יותר  
מתנדבים   הם לקלוט לשורותי  נים המעוניי   נים וארגלרשות    גם   .למלא טופס דיגיטלי ולבחור בו את מקום ההתנדבות המועדף  ניתן

שניתן למלא ובאמצעותו ליצור קשר עם יחידת ההתנדבות אשר "תשדך" בין המעוניינים:  טופס דיגיטלי מתאים  נמצא    -חדשים  
 מוזמנים להיכנס << ארגונים ומתנדבים.

 
 שבת שלום, 

 ראש המועצה  יורם קרין,
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