
 

 

 
 
 

 מאבק הרבש"צים
 על תנאי העסקתם. ארוך ומתמשך פתחו לפני כשבוע בשביתה כחלק ממאבק   רץהא   רחבי לכהרבש"צים ב

ה בובמאבקם והודינו להם על העשייה החש  נות הבענו את תמיכ   ,שובי העמקימי  צים "רבשנציגי העם קבוצת  ביום שלישי,  נפגשנו  
כדי  סגן שר הביטחון ח"כ אלון שוסטר,    עם   נציגי הרבש"צים ו  פגשלאחר מספר ימים של שביתה, נ אתמול,    למען ביטחון תושבינו.

בעקבות הפגישה הוחלט   בעול הבטחוני.  ות שותפהו  לפעילותם סגן השר הביע הערכה גדולה  גם  .  לדון בדרישות ובצרכים שהציפו
ולתת למשרדי הממשלה לקיים עבודה מקצועית ומסו רכזי  דרת הנוגעת למעמדם ותנאי העסקתם  להקפיא את השביתה  של 

 הביטחון. 
 

 יקיר העדה הכורדית
הוענקה   ,במהלך חוה"מ סוכות, במסגרת אירוע חגיגי של הארגון הארצי של יהודי כורדיסטאן שהתקיים בכפר הכורדי בירדנה

תעודת יקיר העדה הכורדית על פעילותו ומסירותו לאורך  במועצה, לציון דקו, מנהל מו"פ חוות עדן ומנהל אגף חקלאות ומושבים 
 ולתמיכה באירועים שהארגון קיים בהתנדבות ומסירות רבה. ,ולחיזוק הישובים  השנים, לפיתוח העדה

 
 חילופים ברשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי 

 ששימש בתפקיד מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי יצא לדרך חדשה.  –עובד יבין  
שנים, מתוך תחושת שליחות    7את רשות הניקוז במשך  בהצלחה רבה  עובד ניהל  

 האזור תוך דגש על שיתופי פעולה, קהילות ואנשים. ורצון להשפיע על 
בעשייה  ביטוי  לידי  הביא  אשר  תחומי  רב  צוות  עובד  גיבש  הללו  השנים  במהלך 
הדגשים   את  באיזור  הגורמים  כל  בשיתוף  וחינוכית  קהילתית  פיסית,  פעילות 
הוקמו   מצפורים  העמק,  רחבי  בכל  פוזרו  רבות  חמד  פינות  הרשות.  של  והערכים 

, וילדי העמק באמצעות בתי הספר והחינוך הבלתי פורמלי זכו לפעילויות חינוכיות רדן, דרכים נסללו, פרוייקטים יצאו לדרךלאורך הי
כניות לאומיות כמו: הכנת תשתיות הניקוז לקראת הרחבת ו. רשות הניקוז הייתה שותפה פעילה מאוד בת בתחומי הסביבה והנוף

בחמישי האחרון נפרדנו מעובד כל   עוד.ו  אגניות   תוכניות ,  הדרומי  הירדן  נהר  שיקום ,  הפתוחים   השטחים   וניהול  פיתוח  ,71כביש  
חגיגי    : ראשי הרשויות השותפות לרשות הניקוז, בעלי תפקידים ממשרדים שונים, חברים ומשפחההשותפים  ובאירוע  בסיור 

ללעובד ולשלוחות ממולדת. ברכות הצלחה בדרך החדשה  ַאיָּל צונץ ףאת עובד מחלי ומרגש עתיר ברכות ותודות.  . ַאיָּ
  

 
 הקהל 

יחד לזכר מעמד בבוקר יום שלישי    ספר שקד, שדות, ביכורים ושקד דרכא התכנסו  ה  יבת 
המקדש. בזמן  השמיטה  שנת  במוצאי  שהיה  המועצה   הקהל  רבני  כיבדו  המעמד  את 

הטקס נפתח בתקיעת  שובים.הרב שלמה אזואלוס, הרב שלמה רוזנפלד ורבני הי-הדתית 
שופרות וחצוצרות, הרבנים קראו מספר התורה ולאחר ברכה שברך הרב אמיתי רב קיבוץ 

אירוע   היה  משתתפי המעמד.משדה אליהו, התקיימה הרקדה שמחה ומרגשת של מאות  
שיתוף פעולה בתכנון ובארגון של כלל בתי הספר והדבר ניכר בתוצאה ב   מקסים שנעשה

  שת.המרשימה והמרג
 
 

 חודש המודעות לסרטן השד –אוקטובר 
  סדנת  קיימה  האישה  מעמד   לקידום '  היח,  השד   לסרטן  המודעות   העלאת   חודש  לציון

 ושיגרת   לגוף  הקשבה,  אחריות   לקיחת ,  במודעות   שעסקה  ,תרומות   בשדי  נשית   בריאות 
  ". מתשע אחת " עמותת  בהנחית  - חיים  מצילות  בדיקות 
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 הכסף בידיים שלך 
, האישה   מעמד   לקידום   ידההיח  -  הכלכלית   האלימות   תופעת   למיגור  מהעשייה  כחלק

 בידיים   הכסף: "קורס  אתמול  פתחו   –"  כנרת   מעיינות   מעברים "ו  צעירים   מרכז  בשיתוף
 ".  פמיננסי" בהנחית  נשים  של כלכלית  להתנהלות " שלך

, תשלום   ואמצעי  בנקאות ,  שכר  תלושי,  ביתי  תקציב  בניהול   ידע  ברכישת   יתמקד   הקורס
 .ההון  בשוק  יסוד   ומושגי  ופנסיה  ביטוחים ,  חיסכון,  התעסוקה  בשוק  זכויות ,  נבונה  צרכנות 

 
 

 מפגש שותפים 
בביקור    מקליבלנד משלחת   בימים האלו  הביקור  נמצאת  מובילהבאזור. במסגרת   אותו 

 עמק המעיינות לנד, בית שאן ובליקשל החברים מ  מפגש שותפים   התקיים '  'שותפות ביחד 
בירדנה הכורדי  מ  בכפר  למעלה  שהיה    משתתפים   100.  למפגש  חברים הגיעו   מפגש 

אמיתית שנוצרה לאורך  החברות  ה  את לראות  . ניתן היה  משפחתי, קהילתי ומרגש,  אמיתי
ת בע  אנשי העמק והעיר ו  ,בית שאנשי קליבלנד מרגישים כאן בארץהתחושת  ו,  השנים 

והציגו את  משותפות  חברי התכניות העלו    –במפגש    .שם ביקוריהם   הפעילויות לבמה 
 , הדגשנו את החברות   ,המועצהראש העיר ו,  אנחנומשתתפים.  בהם  ת  ווהמגוונ   הרבות 
נו לפדרציה היהודית של קליבלנד על התמיכה  יבין הרשויות והוד  ווהשותפות שנוצר  האמון

  והשותפות הנהדרת רבת השנים.
 
 

 בקתדרה  חדשה נפתחה ת לימודיםשנ
להיפגש    העמק  ותיקיומ  מאות   .עוז   בגיל  קתדרהבהלימודים    שנת  נפתחה  השבוע  חדשים  בחוגים   להתחיל,  בשמחהחזרו 

ולהנות.,  ומרתקים   -  והעיר  הקיבוצים ,  המושבים   -  האזור  שובייי  ממגוון  אנשים   בין  המחודש  המפגש  את   לראות   מרגש  ליצור 
, פעילויות מיוחדות, טיולים,  מגוונים   בתחומים   עיוניים   חוגים ,  והתעמלות   תנועה  חוגי,  ואמנות   יצירה  חוגי  של  עשירה  כנית ובת 

 סיורים, הרצאות ועוד.
 
 

 ספיישל אולימפיקסהנציגים שלנו ב
 על,  שונים   ספורט  ענפי 10 -  ב   השבוע  תמודדוה  הארץ  רחבי  מכל  ספורטאים  1000מעל  

אולימפיקס    העולמיים   במשחקים   ישראל  את   לייצג  הזכות  הספיישל  תחרויות    –של 
  -   המשלחת שלנוגם    .2023שיתקיימו בברלין ב    כים מיוחדים הספורט לאנשים בעלי צר

   בתחרויות.לאגמון החולה להשתתף בבוקר  ביום שלישייצאה עמק נגיש" "קבוצת 
היום   ובערב    לקחה הקבוצה שלנו חלקבמהלך  ריצה  בטקס פתיחה    השתתפובתחרות 

  מספר שהגיע מבית הנשיא ועבר ב   הספיישל אולימפיקס  הדלקת לפיד   את   שכללמרגש  
תחרות רכיבת בהספורטאים המיוחדים שלנו  השתתפו  לפנות בוקר    . אתמול,נקודת בארץ

 !ולקבוצת המתנדבים המלווה אותה לאורך כל השנה וגם לתחרויות לספורטאים האולימפיים  חמות  ברכות  אופניים.
 
 

 ,שבת שלום
 , קרין יורם 

 המועצה  ראש


