
 

 

 
 

 
 כנס ראשי מועצות

י המועצות האזוריות וסגניהם. מדי שנה מתקיים הכנס במועצה אזורית אחרת והשנה התארחנו השבוע התקיים כנס ראש
במועצה האזורית מטה יהודה. בכנס לקחו חלק שרים, חברי כנסת ואנשי ציבור, התקיימו שולחנות עגולים ופאנלים בנושאים 

. את הכנס  TEDקטים מיוחדים ברשויות בסגנון מקצועיים כמו תכנון המרחב הכפרי וחדשנות, התקיימו סיורים והוצגו פרויי
 חתמו אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו וח"כ בני גנץ.

 
 אקו תור 

ראשי   -במסגרת אשכול הרשויות כנרת עמקים אנו עוסקים בתחומים רבים, אולם בחרנו להעמיק ולקדם יחד בשיתופי פעולה 
התיירות. תחום התיירות נוגע בכל אחת מהרשויות, לכל  תחום את  ,הרשויות עם נציגים ממשרדי ממשלה וגופים שותפים 

אחת מהן מגוון של שירותי תיירות אשר יחד יכולים לתת מענה רחב לתיירים ומטיילים המגיעים לאזור, לקדם ולפתח את 
 הכלכלה המקומית והאזורית. 

שראה והכנת תכנית משותפת לכלל יצאנו לתכנית אקו תור הכוללת מספר מפגשי עבודה ולמידה משותפים, סיורי למידה וה
 רשויות האשכול. 

 
 מערכת רישוי זמין 

 החל מהשבוע הבא, תפעל הועדה המקומית לתכנון ובניה של המועצה דרך מערכת רישוי זמין.
לתהליכי הבנייה. החל ים מערכת רישוי זמין הינה מערכת ארצית ומקוונת המשמשת ומסנכרנת בין כל הגורמים הרלוונט

חברת החשמל,  -אדריכלים, מהנדסים ועורכי תכניות בניה ועד הרשויות והגופים השונים, כמו  -מאנשי המקצוע בשטח 
העורף ואחרים. המערכת החדשה מאפשרת הסרת מגבלות  רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פיקוד 

 וביורוקרטיה מיותרת וכן הליך מקוון, אחיד ושקוף, ומשמשת כלי יעיל לשיפור כל תהליכי הרישוי והבנייה.
המערכת החדשה מהווה תחליף ל'גרמושקה' ההיסטורית המודפסת על גבי ניירת, מאפשרת מעקב מתקדם ובכך מקצרת  

 ת השירות לתושב ולכל אנשי המקצוע הלוקחים חלק בתהליכי הרישוי.תהליכים ומשפרת א
 

  טיול טו בשביל 
ביום שישי האחרון יצאו לטיול ט"ו בשביל המסורתי של המועצה בהפקת 

ונוער, מדריכי הילדים ורכזי החינוך בישובים ובשיתוף רשות  מחלקת ילדים 
ו' מכל יישובי המועצה לטיול -ילדי כיתות א' 800 -ניקוז ונחלים ירדן דרומי, כ

משותף, בו הם צעדו על שביל דרך נוף גאון הירדן במקטע המשותף עם 
 שביל עמק המעיינות, בין כפר רופין למעוז חיים. 

שנה להסכם השלום עם ירדן  25פעילויות בסימן לאורך המסלול התקיימו 
ובסימן "חודש יוצא מהכלל" להעלאת המודעות לאוכלוסיות עם צרכים  
מיוחדים. במהלך המסלול נפגשו הילדים עם קבוצת רוכבי האופניים של 
עמק נגיש, בהובלת אורי פיין, אשר פועלת בהתנדבות להנגשת רכיבת 

מיוחדים, ושמעו הסברים על האופניים ם לילדים ובוגרים עם צרכים יהאופני
 המיוחדים, אופני הטנדם. 

החי, הצומח, המים, יחסי השכנות, החקלאות ומעבר עוד שמעו הילדים במהלך המסלול על ההיסטוריה של נהר הירדן, 
 הגבול. 

 
 ט"ו בשבט עם הפנים לקהילה 

ז'  בני כיתות מים ומוקדים סביב קהילות בית הספר. דרכא ליום התנדבות במגוון תחו-בט"ו בשבט יצאו תלמידי בית ספר שקד 
הגיעו  'בשבט בגיל עוז ובמרכז יום לקשיש בבית שאן. בנות ח 'עסקו בחקלאות במשק דור במחולה, בנות ז' יצרו יצירה לטו

. בני ח' פרצו שביל חדש בין שכונות בשדמות מחולה 'ב-'בשבט בכתות א 'לבית ספר תומר לפעילות מיוחדת לכבוד טו
שיתוף עם תלמידי ישיבת ההסדר בהובלת זיו כרמל. בני ט' עסקו בחקלאות ובפינוי חממות במשק דור במחולה ובנות ט' ב

גולני" כיתות י' שיפצו, צבעו, בנו ורקדו בבית הספר "התנדבו בגמ"ח יד שניה, בבית חולים "פוריה", ובמוסד "נווה כנרת". 
 .בבית שאן. ט"ו בשבט הפך להיות ט"וב בשבט
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  פברואר יוצא מן הכלל 
הוא יוזמה ארצית של החברה למתנ"סים ששמה "פברואר יוצא מן הכלל" 

דגש על התחשבות בצרכי אנשים עם מוגבלות ושילוב והשתלבות של 
 מי החיים.ילדים, בוגרים ומבוגרים עם מגבלה בפנאי, בתעסוקה ובכל תחו

הוא החודש  -? כי חודש פברואר הוא אכן יוצא מן הכלל למה דווקא בפברואר
 היחידי בשנה שיש בו מספר ימים שונה משאר החודשים.

זו השנה השלישית שבה  ,במתנ"ס עמק המעיינות לוקחים חלק ביוזמה
מקדישים את כל אירועי חודש פברואר להעלאת מודעות לאנשים עם צרכים  

לצד סרטים, הצגות ופורומים רבים שעסקו בתחום,  קהילה.מיוחדים ב
התקיימו מספר אירועים גדולים ויוצאים מן הכלל שנפתחו ב'כנס אמנויות 

הבמה' לאנשים עם צרכים מיוחדים, אליו הגיעו משתתפים עם צרכים מיוחדים הפעילים בתחומי אומנויות הבמה מכל רחבי 
יאטרון הייחודית 'בא מן השתיקה' של "סטודיו על הבמה" שנוצרה במיוחד הארץ, על בימת הקימרון הועלתה הפקת הת 

באחד מימי השישי התקיימה קבלת שבת מוזיקלית "בבית אחיה"  לאירוע שהשחקנים שלה למדו במיוחד את שפת הסימנים,
עיל בהכנת האירוע. שהוא בית לחיים עבור בחורים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, שחבריו לקחו חלק פ ,בעין הנצי"ב

מיזם ייחודי הפועל בעמק לרוכבי   -בטיול ט"ו בשביל נפגשו מאות מילדי העמק עם קבוצת רוכבי האופניים של "עמק נגיש" 
אופניים עם צרכים מיוחדים, בעידן טכנולוגי התקיימה זו השנה השנייה סדנת תחפושות לילדים עם צרכים מיוחדים 

זרת מתנדבים מהעמק אשר בונים, תופרים ורוקמים תחפושות ייחודיות ומיוחדות, וביום המותאמות לצורך ולחלום שלהם בע
המופע המרגש "כאן השמיים הם שלי" של נגנים וזמרים מחטיבת נווה בבית ספר גאון   -ראשון השבוע התקיים בפאב הפינה 

 דרכא.   -הירדן 
ניר כדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים, כנס מחנכות אתמול התקיים מופע של תלמידי בית ספר גלעד מ'קול הנשמה', טור

 חודית נוספת של המרכז למחול 'הכי הכי אני'.ילגיל הרך וביום א' תעלה הפקה י
זהו לא רק חודש יוצא מן הכלל, זוהי פעילות יוצאת מן הכלל שרבים לוקחים בה חלק באמצעות שיתופי פעולה וקשרים  

 אירועי החודש המיוחד. שנרקמים לאורך השנה וגם במיוחד לקראת 
ישר כוח לצוות המתנ"ס על הובלת כל אירועי החודש, למחנכים, למנהלי בתי הספר, לצוותים החינוכיים, לקהילות, לתושבים 

 ולאנשים שעושים את העמק מיוחד במינו.
 

 
 קורונה 

נראה שנגיף הקורונה שהתפרץ במחוז 
 ווהן בסין הולך ומתפשט בעולם.

הנחיות משרד הבריאות נמצאות באתר 
האינטרנט של המשרד, ואף נפתח מוקד 

 *.4500מענה לשאלות שמספרו 
 - לסרטון הסברה ודרכי התמודדות 

   כאן הקליקו
   כאןהקליקו  - לאתר משרד הבריאות 

חשוב לשמור על היגיינה, להישאר בבית 
כשמרגישים לא טוב, להקפיד ולעקוב 

 אחר הנחיות משרד הבריאות.
 !שנהיה בריאים 

 
 
 

 
 

 ! שבת שלום
   ,יורם קרין

 ראש המועצה 
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