
 

 

 

  
 אוקראינה 

הרס בערים, ומראות הפליטים הרבים אשר יוצאים מבתיהם למסע לא ידוע הלב נקרע למראה התמונות המגיעות מאוקראינה. מראות ה
הילדים, התינוקות המצטופפים בתחנות המעבר, במחנות הפליטים    הנשים,מזוודה או תיק בידיהם. קשה לראות את המבוגרים,    כשרק 

מתחילת השבוע נאספות  וכבר    ופותחים את הלב והכיס,  גם תושבי העמק מתגייסים למען אנשי אוקראינה  או בדרכים.שהוקמו במהירות,  
מוצרי וכובעים    ,הסוכנות היהודית, השלטון המקומי והתנועות על ידי הקהילות. מעילים, גרביים, צעיפים  כמויות גדולות של ציוד בשיתוף עם

 הגיינה אשר יאספו ביום ראשון מהעמק וישלחו לאוקראינה. 
הלי ומנ  במהירות יחד עם החטיבה להתיישבות  אנו נערכים  -ובהמשך למאמצי המדינה לקידום נושא העולים המגיעים לארץ  במקביל,  
 . בשכונות זמניות ובדירות ריקות ומשופצות בישוביםלקליטת משפחות מאוקראינה,  הישובים

 

 יום האישה 
במרץ. יום זה מוקדש למאבק למען   8  -יום האישה הבינלאומי מצויין מדי שנה ב

שוויון זכויות לנשים ואת מאבק הנשים לצדק, לשלום ולִקדמה, לבחינת השתלבות  

 נשים בכלכלה, בפוליטיקה ובחברה, ולציון הישגיהן בתחומים אלו. 

לאורך כל השבוע התקיימו שלל פעילויות שמטרתן הייתה קידום המודעות לשיוויון  

בישו פוזרו  אשר  הרצאה של  מגדרי  התרבות:  רכזות  עם  בשיתוף  והתקיימו  בים 

שהתקיימה  לנשים  האוויר  בחיל  הטיס  קורס  לפתיחת  שנאבקה  מילר  אליס 

ברשפים, הרצאה של מיכל בן זקן משלפים על פמיניזם לכולם שהתקיימה בגשר,  

המשוררות העבריות הגדולות" בהשתתפות יוצרות    -מופע מוסיקלי "מעגל נשי  

בטירת צבי. עוד התקיימו דייט חברות במרחב הקימרון בשישי מהעמק שהתקיים 

בהובלת מיזם "מקומי" של מרכז צעירים בשיתוף מעברים, סדנת הגנה עצמית לנערות ואימהות בהובלת היחידה לביטחון קהילתי, ולקראת 

היועצת    -וזמת אורית דהן דורפמן  . כל אלה התקיימו ביכנרתסוף החודש מתוכננת הרצאתה של רונית כפיר בהובלת מעברים מעיינות  

 לקידום מעמד האישה במועצה, בשיתוף מחלקות המועצה וכאמור בשיתוף רכזות התרבות בישובים.

 

 סיבים אופטיים

חיבור מדינת ישראל  ו  פיתוח וצמיחה  האת מהפכת הסיבים האופטיים שמטרת  יםמשרד התקשורת והשר העומד בראשו יועז הנדל מוביל

. כחלק ממדיניות המשרד לתעדף אזורי גבולות וספר נכללים גם  שיפור מהירות הגלישה בכל רחבי הארץו, ומתקדמות חדשניותלתשתיות 

בשנה הקרובה תקודם פריסת    כבר   ולכן,   הממשלתית   התמרוץ   קופת   של  הראשון  הסיבים  מכרז יישובי המועצה אשר זכו להיות חלק מ

, תשתיות חדשניות ואינטרנט מהיר שהוא היום הכרח מציאות  ה להשלמת כיסוי סיבים מלאהסיבים בישובים ובכך תקרב את המועצה כול

- ולכן    המכרז הנוכחי הוא ראשון מתוך סדרת מכרזים שמטרתם לחבר את כל אזורי התמרוץ לרשת מתקדמתליצירת חדשנות ותעסוקה.  

 יטופלו על ידי המשרד בהמשך.  -ישובים שבהם טרם נפרסו סיבים ולא נמצאים ברשימה 

 

 חצי מרתון 

בהפקת    43  -תתקיים אליפות ישראל בחצי מרתון עמק המעיינות ה  - מחר, שישי  

הספורט.  קרוב    מחלקת  של  הפסקה  ולאחר  חורפי  אוויר  במזג  יתקיים  המרוץ 

דוד,   ניר  דרך  יעבור  והוא  השנה,  שונה  המרוץ  מסלול  הקורונה.  בשל  לשנתיים 

  21.5סה"כ    -חפציבה, בית אלפא וגשר בית השיטה  זור לכיוון  רשפים ושלפים, ויח

כביש   קודמות  משנים  בשונה  כל    71ק"מ.  ולאורך  הבוקר  לאורך  פתוח  יהיה 

 האירוע.  

אנו מאחלים לכל הרצים והרצות תוצאות טובות וריצה נעימה ולמארגנים ולעושים  

 במלאכה השותפים הרבה הצלחה!

 

 שבת שלום,
 יורם קרין, 

 ראש המועצה
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