
 

 

 
 

 
  יחידת הצעירים המצטיינת

מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי העניקו אתמול את פרס יחידת 
בתחום מעורבות חברתית למרכז   2020הצעירים המצטיינת לשנת 

הצעירים עמק המעיינות. הפרס הוענק בטקס הפתיחה של ועידת 
 השלטון המקומי ויריד החדשנות שהתקיים במרכז הירידים בתל אביב.

שהוגש לוועדה הוא פרויקט 'שותפים' שבו לוקחים חלק   הפרויקט
מלגאים, סטודנטים לתואר שני מהעמק ומהעיר. במסגרת המלגה 
הניתנת על ידי מפעל הפיס ו'שותפות ביחד' הצעירים לומדים על 
הקהילה היהודית בתפוצות, על קהילה ועל אקטיביזם חברתי, ובמהלך 

 שלהם. תקופת המפגשים מובילים יוזמות בקהילות 
הפרס ניתן על הפעילות המגוונת של הסטודנטים ברשות אשר 

מתנדבים בחינוך הבלתי פורמלי, עם בעלי צרכים מיוחדים, מרכזי למידה ולוקחים חלק בהובלה של אירועי תרבות ועוד 
 אחרים.

רבות בתפקידיה  ועדת השיפוט בראשותה של כלת ישראל, מרים פרץ, שפועלת למען החברה הישראלית בישראל מזה שנים 
הרשמיים ובעשייה התנדבותית כאחד, בחרה את  הפרויקט אשר עמד בהצטיינות בכל הקריטריונים: יצירתיות, חדשנות 

 ומידת ההשפעה על הקהילה, והמליצה על מרכז הצעירים כמועמד לפרס.
ם את צוות הצעירים שלנו וכל מחמאות רבות הורעפו על הפעילות היפה והעשייה בעמק. אנו גאים ושמחים בהוקרה, ומברכי

 הפעילים.
 
 

 הצעירים המשפיעים
במהלך כנס הנהגות של התנועה הקיבוצית התקיים טקס הוקרה לקבוצת צעירים מהקיבוצים אשר משפיעים בקהילות 
 ובחברה הישראלית ויוצרים כל אחד בדרכו חברה טובה יותר. בנבחרת החשובה הזו נבחרה לימור יעקב ספראי שהיא משלנו

)מעלה גלבוע(, חברת מליאת המועצה ומנהלת אגף החינוך במועצה האזורית גליל תחתון. בטקס קיבלה לימור תעודה ושי 
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ומיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב ויו"ר ועדת הבחירה. ברכות חמות ללימור!  -מניר מאיר 

 המשיכי בעשייה הקהילתית הרחבה והמבורכת! 
 
 

 ביטחון
התקיים בתחילת השבוע.  2020מפגש יו"ר צח"י ראשון לשנת העבודה 

יישובי המועצה ביקרו   20 -במפגש שבו לקחו חלק אנשי צח"י מ
המשתתפים במחסני החירום של המועצה, במבנה המוקד החדש 
שאמור להתחיל לפעול בקרוב ובמרכז ההפעלה של המועצה לשעת 
חירום. בפני המשתתפים הוצג הציוד הנמצא במחסני החירום, הוצגה  
תפיסת ההפעלה ותכנית העבודה המשותפת של מחלקת הביטחון יחד 

רום היישוביים: תרגילים, הדרכות ייעודיות למכלולי עם צוותי החי
רום של הצח"י, הדרכות כיבוי אש ועוד. עוד הוצגו קול קורא בנושא יהח

ביטחון שהתקבל ממשרד הפנים וכן השקעות צפויות בהדרכת צוותים 
 ובהשקעות במרכיבי ביטחון, מקלטים וציוד.

תחום ב -ירוע חירום בישוב, ובמועצה משקיעים בכך משאבים רבים לצוותי הצח"י בישובים תפקיד מרכזי ומשמעותי בכל א
 תחום ההדרכות והפעילות היישובית.ב הביטחון
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 כנס הגיל הרך 
ביום שלישי התקיים כנס לצוותי הגיל הרך מכל רחבי העמק בחדר 

 האוכל בשדה אליהו.
לחדר האוכל הגיעו מאות נשות חינוך לערב שהוקדש להן וכלל משחק  

ארוחת בריחה מאתגר שכולו חידות מספרי ילדים מוכרים ואהובים, 
מופע של אורנה סגל ויפעת נוימן מהושעיה, אימהות הערב חגיגית ו

על לילדים עם צרכים מיוחדים, אשר שרות, משחקות ומדברות על הכל 
הפרידה מהמון תקוות וחלומות שהיו להן לגבי הילדים שילדו, על שינוי 

לי המשפחה ודרך החיים, על אמונה וכאב, ובעיקר על ההחלטה כי  הרג
מתוך הקושי העצום שנחת עליהן הן בוחרות לצמוח. הכנס שהוא כבר מסורת בעמק שנים רבות, מהווה הזדמנות למפגש, 

 תגרת.ובעיקר מקום להוקיר ולהודות לצוותים על עבודתם המקצועית והמסורה, שנעשית עם השנים יותר ויותר קשה ומא
 
 

 במרכז למוסיקה 
במהלך החודש האחרון השתתפו תלמידי ומורי המרכז למוסיקה עמק 
המעיינות בשישה כנסים מקצועיים מטעם הפיקוח על החינוך  
המוסיקלי במשרד החינוך. כנס מקהלות, כנס תזמורות, כנס להרכבים 

 קאמריים, ביג בנד ג'אז וכנס הרכבים ווקאליים.
חודשים ארוכים של אימוני נגינה ושירה,  הכנסים היוו שיא לאחר

וההשתתפות בכנסים ייצגה את העשייה המוסיקלית הענפה 
שמתקיימת בעמק ואת ההתפתחות המקצועית שחלה בה בשנים 

 האחרונות.
 
 
 
 

 
 
 

 ! שבת שלום
   ,יורם קרין

 ראש המועצה 


