
 

 

 
 

                                                                                     
 אסוף את המעשים   

 את המילים והאותות 
 .כמו יבול ברכה כבד משאת

 אסוף את הפריחה 
 אשר גמלה לזיכרונות 

 ...שחלף בטרם עתשל קיץ 
 

: מפגשים, עשייה,  חדשה   -ושגרת עבודה ישנה    ערב ראש השנה תשפ"ג. השנה הזו הייתה שנת היציאה ממגפת הקורונה חזרה לתנועה 
ערב ראש השנה הוא תמיד זמן טוב לעצור לרגע, להביט לאחור ולבחון את השנה החולפת ואת    בכל התחומים.  ופיתוח   למידה, התפתחות

המועצה נמצאת כבר מעל לעשור בתנופת עשייה. מספר התושבים שהולך ועולה, מספר גני הילדים, הכיתות ובתי הספר    שנעשו.המעשים  
כל אלה מראים בבירור כי הביקוש להיקלט ולבנות בית בעמק   ישוב חדש בעמק,  -והקמת מיטל    שבנינו בשנים האחרונות, ההרחבות בישובים

 .ממשיך
החלו השנה העבודות    , לאחר שנים רבות של עבודה מול משרד התחבורה  -ת פיתוח הכבישים באזור כשסוף סוף  ניתן לראות גם את תנופ 

יום תאפשר    71להרחבת כביש   יותר לאזור  בכל המרץ. הרחבתו של הכביש והתאמתו לעומס כלי הרכב העוברים בו מדי  נגישות גבוהה 
הבטחות שמתגשמות ואשר    ןוהקלה רבה לנהגים היוצאים והחוזרים מדי יום. הרחבת הכביש וחזרתה של רכבת העמק לפני מספר שנים ה

פארק צבאים, וכביש הכניסה שדה נחום ול עוד התבשרנו השבוע על העברת הכביש העולה ל  את פני העמק והאזור כולו.  נהתשנ משנות ו
 נתיבי ישראל, מה שיבטיח כי גם שני כבישים אלה יזכו לטיפול ראוי ומקצועי. אחריות חברת  למנחמיה ל

 
התקבלו שתי החלטות ממשלה שנוגעות לעמק ולגבולה המזרחי של מדינת ישראל  

והתעסוקה המשותף לישראל  בעת האחרונה:   ההחלטה על קידום אזור התעשייה 
שער ירדן, ואישור התכנית לשיקום נהר הירדן הדרומי. המשמעות של שתי    -וירדן  

 .החלטות אלה היא המשך פיתוח, צמיחה והתחזקות האזור המזרחי של העמק
 

קבוצת שאן לקדם את הסולידריות  שנה המשכנו בהנהגה אזורית משותפת עם גם ה
אגודת המים האזורית האזורית בין יישובי העמק. המושבים נכנסו כשותפים מלאים ב

תאגיד פוטואלקטרי אזורי שיישען על אמנת קרקע אזורית    - אפיקי מים וב"תפו"ז"    -
 משותפת עליה חתמו היישובים. 

 
חת אבן הפינה לישוב החדש מיטל במהלך חודש יוני. לא בכל יום זוכים להניח  הגיעו לטקס הנאשר  נשיא המדינה ורעייתו  זכינו לארח את  

, ואנחנו זכינו לארח את הנשיא ולהציג לו את העשייה הרבה בעמק בתחומי החינוך, הקהילה אבן פינה לישוב חדש, במעמד נשיא המדינה
  והצמיחה.

 
 חינוך 

האחרונות ובעיקר מקבלת תנופה  מחדשת את פניה בשנים  כולה  מערכת החינוך  
עם השיפוצים וההתחדשות בכיתות ובגני הילדים. השנה היה זה בית    ,בחודשי הקיץ

וחדשניים, אסטטיקה   ונבנה מחדש. מבנים חדשים  ספר שק"ד היסודי אשר הולך 
בכל פינה, ומרחבים חינוכיים ברחבי בית הספר. המבנים הישנים מפנים את מקומם  

ימודיים הולכים ומשתפרים ומאפשרים לתלמידים וגם לצוותים  לחדשים והתנאים הל
 לפעול ביצירתיות רבה, לפתח תכניות חדשניות ולהתפתח. 

התוכנית החינוכית    -צוות מובילי החינוך בעמק ממשיך להוביל את סיפור עמק חינוך  
שהפכההמרכזית   חינוכית    בעמק  חדשנות  מתקיימת  בו  למרחב  כולו  העמק  את 

והשותפים.  אפשרת את פיתוח חוזקותיהם של המורים, התלמידים  המ  ,פורצת דרך
למידה כחלק מאקוסיסטם הנתמכת על ידי שותפות ביחד והפדרציה בקליבלנד, שבמרכזה עומדת ה  stem  -ה   ,כעת נוספה לה קומה נוספת

  . למידה מבוססת בעיות  בסיס:ההוראה על    וביסוסשילוב בין מקצועות הלימוד  ,  קהילההעם  ומגוונים  על ידי שיתופי פעולה רחבים  אזורי,  
עידן טכנולוגי, החווה החינוכית, ונש"ר לא נשארים רק בתחום החינוכי והם מהווים מרחבים קהילתיים רבי פעילות.    -המרחבים החינוכיים  

אחוזי זכאות לבגרות    90מעל    מצויינות.בשקד דרכא ובגאון הירדן דרכא    והתוצאות  ,תוצאות הבגרויות של תשפ"אבשבוע שעבר התפרסמו  
 . זוהי תוצאה של עבודה מאומצת ושל צוותי חינוך מקצועיים ומחוייבים.  אחוז בגרות מצטיינת 15-וקרוב ל

ולצד הפעילות החינוכית הפורמלית מתרחשת פעילות רבה בישובים וברחבי המועצה נבנים מעונות יום חדשים וגני משחקים  -ובישובים  
  מדריכים בישובים, פעילות של תנועות הנוער וחיבורים של חינוך וקהילות.המובלת על ידי צוותי ה
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 קהילה וצמיחה 
כל העת בפעילות    באגף קהילה עוסקיםמרשימה.    היאהדמוגרפית בעמק    הצמיחה

פורומים   ומקיימים  צמיחה  ולעשייה    ללמידהתומכת  להיכרות    לקהלים משותפת, 
המורכבים מבעלי התפקידים השונים, תושבים ובעלי עניין: מנהלי קהילות, מנהלים 

בישובים,   תכנון  רכזי  הישובים,  של  תרבות,  רכזי  כלכליים  רכזי  דמוגרפית,  צמיחה 
לראשונה השנה   ועוד.  ובישובים  התקיים  קהילה  לניהול  צוערים    מתקיימים   קורס 

מנהיגות עצמ  קורסי  הרואים  הצעירים  בהובלת  בהשתתפות  חלק  לוקחים  ם 
 . הקהילות

למועצה האזורית    ,המשותף למועצה שלנו  -מרכז התעסוקה מעברים כנרת מעיינות  
וגם    קהילההבתחומי הפרט ו  פעילות רחבהממשיך לקדם  אינו וואלי,  לו  ,עמק הירדן

 . כלכלי-והפיתוח הקהילתיכלכלה מקומית ומציע לתושבים וליישובים מגוון שירותים בתחומי התעסוקה, היזמות 
, ביישובים  פקידיםת   ממלאי  עם  מערכתית  ועבודה  המועצה  לתושבי  פרטני  ליווי  מתן  של  מרובה  עבודה  לצד  -במחלקה לשירותים חברתיים  

  פתחה ,  הוותיק  באזרח  המטפלים  משפחה  לבני   הליווי  מערך  את  הרחיבה,  והזוגי  הקהילתי  הגישור  מרכזי  פעילות  את  המחלקה העמיקה
  נתנה  כן  כמו. נפש מתמודדי  למען  מענים   ובניית  פ" שת ליצירת  הקרובה  בשנה  לפעול  ותמשיך   פעלה,  בסיכון  ילדים  למען  שחף  תוכנית   את

 .לפעול  נדרשה בהם החוק בתחומי ומקצועי דיסקרטי,  רגיש מענה
 ים יאינטימ  מופעים,  הישובים  בין  שעברה  פסטיבל  ניידת  עם,  הקורונה  בצל  בסוכות שעבר עדיין היה נערךש  המעיינות  פסטיבל  -במתנ"ס  ו

,  והטכנולוגיה  המוזיקה  , מחולה,  הספורט  בתחומי  חוגיםהגם    לאט לאט, ולאורך השנה חזרו לשגרה.  העמק  ברחבי  וסיורים  הקמרון  במבואת
  המרכז   נגני  של  מרהיבים ומרגשיםאפשר היה לראות במופעים שהתקיימו לאורך השנה ובמופעי סיום    -ואת התוצרים   עידן  במרחבו  בישובים
  מחלקת אליפות ישראל בחצי מרתון התקיימה לאחר שנתיים של הדממה עם אלפי רצים מהארץ ומעולם. ב .למחול  המרכז  ורקדניות  למוזיקה

  החינוך   בנושא  כנסים   שני  והתקיימו,  בישובים  החברתי  החינוך  בתחום  התפקידים  בעלי  של   למידה  ומפגשי   הכשרות   קיימו  ונוער   ילדים
  התנהלות   של  בנושאים,  העמק  לצעירי  הרצאות  התקיימו  -   השנה  במהלךעוד,    .שונים  תפקידים  בעלי  חלק  לקחו  הםב  עידן  במרכז  החברתי
 . הצעירים מרכז בהובלת והעצמה אישי פיתוח, כלכלית

 
 חדשנות ופיתוח אזורי  ,חקלאות 

ברציפות, והשבוע עם חתימתו של שר האוצר על צו הורדת המכס על יבוא הדגים, שוב  ענף החקלאות עובר משבר עמוק כבר מספר שנים 
 . והחקלאים כולם אנו עדים לטלטלות והמאבקים בהם נמצאים מגדלי הדגים

הדברה באמצעות סרטניות  במו"פ החקלאי ממשיכים לבחון ולבצע מחקרים לפיתוח חקלאות מתקדמת ועכשווית כמו למשל:  -אל מול זאת 
 היתכנות גידול פאפייה בעמק ועוד.הקמת תשתית ומתקן לגידול סלמון, יכות הדגים, בדיקות לגידול דג הדניס בעמק, בבר

לגידולי התמרים, המנגו, גידולי    -  בחוק המים מתקדם מחקר להתאמת הגידולים השונים לאיכויות השונות של המים בעמק  27בעקבות תיקון  
 . נמשך הקשר עם החקלאים הירדניים בתחומי חדקונית הדקל ושימוש יעיל במי השקייה -השדה והירקות בשטחים הפתוחים. ובד בבד 

וחלים  התעשיינים והיזמים הזוכים לצאת לאור ונ  , עומלים רבות על פיתוחים חדשניים בשיתוף עם החקלאים  - במרכז החדשנות אינוואלי  
 סלמון, קמח מגפת זיתים ועוד. ההצלחה בקרב הקהל הרחב: שמן זית, המזקקה שבה מייצרים את הארק והגי'ן מפסולת תמרים, פרוייקט 

 
 שירות לתושב

השירות לתושב הוא אחת המטרות המרכזיות של המועצה, והרבה עשייה ולמידה פנים ארגונית נעשית על מנת להבין מי הם הלקוחות  
שלנו, איך ומתי הם צורכים את השירותים שלנו ואיך אנחנו יכולים לתת שירות טוב יותר. עובדי המועצה משתלמים בפורומים שונים ולומדים  

ני הלקוחות או התושבים שנזקקים לשירות, על מנת להבין את הצורך האמיתי שלהם. היום מדברים יותר ויותר על  את השירות דווקא מעי
אנחנו מובילים דרך שכבר    -למידה בפורומים שונים    בעזרתהרשות כספק שירות ותוכן ממנה צורכים התושבים הכי הרבה שירותים ביום יום.  

ת מוקד המועצה או אתר המועצה מקבלות מענה ישירות מאנשי המקצוע בזמן קצר מאוד,  נוצרה בה שפה. פניות שמתקבלות באמצעו
השירות הדיגיטלי הפך להיות מרכזי גם אצלנו והוא מאפשר מחד לתושבים לקבל שירותים שונים בכל שעה ומכל מקום בו הם נמצאים  

 המועצה בקבלת השירות לו הם זקוקים.מפנה זמן ומקום לתושבים שאינם דיגיטליים וזקוקים לעזרת צוות  -ומאידך 
 

 לרוויה  70
לישוב בערב חגיגי ומרגש שכולו    70  -השבוע, רגע לפני החג ציינו ברוויה את חגיגות ה

וקהילתית מקומית  צעירים    .עשייה  ותיקים,  כולה:  הקהילה  התכנסה  ערב  לקראת 
עלו לבמה בזה אחר זה    -פעילות, מפגשים ויחד. מאוחר יותר  וילדים במרכז הישוב ל 

אנשי הקהילה אשר הביאו לידי ביטוי    -באמצעות סרטונים, ריקודים, שירה ודברים  
הערב   כל  לאורך  והפיתוח.  ההתפתחות  הימים הראשונים,  הישוב:  של  סיפורו  את 
הורגשה היטב תחושת הגאווה והשמחה של אנשי קהילת רוויה ומשפחותיהם אשר  

לחגיגה. גם    הגיעו  חמות  שנים  ברכות  לעוד  ועשייה רבות  מאיתנו  צמיחה  של 
  קהילתית.

 



 

 

 
 

 עלי רופין 
ההידרופ החווה  נחנכה  רופין  ונהשבוע  בכפר  רופין  -ית  שמח    עלי  קהילתי  באירוע 

  100,000  -דונם אשר יכולה לגדל כ  4 -עלי רופין היא חווה הידרופונית של כ  .ומרגש
גידול שאורך כ כל סוגי הירוקים:    20-26  -שתילים במחזור  יום. בחווה מגדלים את 

בני  יעבדו  ועוד. במקום  צ'וי  ירוק, פטרוזיליה, באק  חסות שונות, עירית, בזיל, בצל 
 נוער, פנסיונרים, חניכי מכינת העמק וחקלאות בעמק.  

 
 הכנסת ספר תורה בשלפים 

תורה ספר  הכנסת  מאיר  םלזכר   אירוע  ז"ל   ויפה  של  רוסנק    ,רוסנק  עודד  של  סבו 
אירוע הכנסת ספר    בשלפים, במעמד הקהילה  כולה.   משלפים התקיים ביום שלישי

הפעם, עשור לבניית השכונה המשותפת לדתיים וחילוניים  ותורה הוא תמיד מרגש, 
יותר עוד  את    ,אפילו  המייצגות  הקשת  קצוות  מכל  ומשפחות  תושבים  כשבקהל 

כולו.  תמ העמק  של  צית  סיפורו  סיפורו  את  מגולל  לשלפים  שהגיע  התורה  ספר 
המרתק של מאיר רוסנק אשר שימש כגבאי חזן וקורא בתורה בבית כנסת בחיפה,  
אשר היה ידוע כסליק עבור לוחמי ההגנה בזמן מלחמת העצמאות. בית הכנסת ידע  

  - י מניין בשבתות. בעליות ומורדות במשך השנים ובתקופות מסויימות היה בו בקוש
החליט מאיר כי כדאי שספרי התורה יועברו למקומות חדשים על מנת שיעשה    2012

בהם שימוש. הספר הועבר לבית כנסת של חב"ד בקרית מוצקין, והשבוע לאחר שיפוץ וחידוש הועבר לקהילת שלפים מתוך תקווה שהמקום 
 ר רוסנק.של מאיוהנצחתו יהווה עבורו בית קבע לעולמי עד ולזכרו 

 
 פסטיבל המעיינות בחוה"מ סוכות 

ממש   אלה  בעמק    נחנךבימים  הקהילתי  ההאב  -ההאב  רבות    הכוונת.  שנים  לפני  שהיה  מה  הוא 
שגם הוא    -האמפיתיאטרון האזורי, אשר ננטש בעקבות מלחמת ההתשה באזור, ומאוחר יותר הפך למטווח  

המקום   ,חידושהנסגר בשלב מסויים. במשך שנים רבות עמד המבנה ריק וללא תוכן, וכעת עם השיפוץ ו
וכנסים.  ,  יהפוך להיות מרכז תרבות, תעסוקה, מפגשי קהילה וצעירים בפסטיבל אשר  ומקום למפגשים 

ואירועים    - יתקיים במהלך חוה"מ סוכות   "  -יתקיימו בו שלל פעילויות  והוא קרוב"  עכשיו  תחת הכותרת 
שמאפשרים  ו"סלון תרבות"  ממופעים אינטימיים    אחרי תקופה ארוכה של ריחוק חברתי.  -בקירוב    יעסוק

תערוכה של אמנים ונופים מקומיים, מחבר מזרח ומערב,  מקרוב, דרך "טישילולה" ה  היוצריםלפגוש את  
בעמק, אירוע הקהל בעין הנצי"ב, מופעים גדולים של ברי סחרוף,  סיורים חווייתיים אל אוצרות שנמצאים  

"שדות   הזמר  וחבורת  רז  רוחמה  של  אינטימיים  ומופעים  אפללו  וקובי  פלס  קרן  רביבו,  של  הפרוייקט 
 ת כרטיסים << לפרטים ורכיש  שבעמק".

 
 

 
 

 תשרי   חודש  - לסתיו הקיץ בין
 .תשרי בחודש - שנאהב כל  עם

 תשרי של סליחות ,תשרי של ברכות
 .בקשה עולה ובלחש

 תשרי שבחודש  הרי ידוע כי
 .חדשה שנה מתחילה

 
 על השותפות בעשייה הרבה,  , ולשותפים שלנו מכל קצוות הקשת  תודה לכל צוותי המועצה

 בפיתוח והצמחת העמק והאזור.ו
 

    << סרטון שנה טובה
 

 
 ! נהדרתושנה  שבת שלום

   ,קרין יורם 
 המועצה  ראש

https://maianot.smarticket.co.il/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=all_events&fbclid=IwAR3loRf0UKsiicNAKdRkW225SmmQLmZFieC8o7UUZn575DFT5S8IRezbdlw
https://youtu.be/TOFc_U9gUbc

