
 

 

 
 
 

 כנס הנהגות 
 בכפר הנופש במעגן.  6 -ביום שלישי התקיים כנס ההנהגות ה

השתתפו   מבכנס  המועצהנציגים  יישובי  יו"ר  הנהגות  מזכירים,  קהילות,  מנהלי   :
כלכליים  מנהלים  נוספים ו  ועדים,  תפקידים  מהחטיבה    -וגם    ,בעלי  שותפינו 

להתיישבות, התנועות המיישבות, שותפות ביחד, גשר לעתיד, רשות ניקוז ונחלים 
נרשמה לאורך כל היום    אשכול כנרת עמקים ונציגי מחלקות המועצה.  ,ירדן דרומי

משתתפים   ממאה  למעלה  של  מרשימה  בהנוכחות  חלק  לקחו  צאות  ר אשר 
 ובפעילויות השונות. 

היה הכנס  שאחריה"  נושא  במציאות  והמיומנויות  )הקורונה(    "יום  הנדרשות 
הקהילה,    החדשה והבתחומי  שינויים    חינוך,הכלכלה,  שעובר  התעסוקה  עולם  רבים,  בתחומים  תאוצה  שתפסה  החדשנות 

משמעותיים מאוד, והאמון הנדרש כדי לייצר שותפויות וחיבורים על מנת שאפשר יהיה לצמוח ולפתח. במהלך הכנס התקיימה  
דנת משא מתן מרתקת, שמענו את סיפור הילולת מירון מצביקי טסלר שמונה לפרוייקטור לניהול ההילולה לאחר האסון ודיבר  ס

במדינה הגדול  האירוע  של  המורכב  הניהול  על  בסיום    .על  כץ  יהודית  הרצתה  חוסר    ת ומחוברהיום  של  בעידן  עובדים  בקרב 
 החיבור של כל הנהגות האזור להנהגה אזורית משותפת מובילה. היה כנס מוצלח ששיקף את  מחוייבות.

 
 

 יהודה כרמי
  ,גן השלושהעובדי  צוות  ,  מועצהה  הנהלת בנוכחות הנהלת רשות הטבע והגנים,  

  מן של סיו  עם   ,סיום תפקידו של יהודה כרמילציון  מפגש    התקיים שותפים וחברים,  
הגן   ו שליהודה זכה להרבה מאוד תשבחות על ניהול  .ניהול גן השלושה  שנות   28

ת חמד רבות בכל כך משמעותית, שבה פיתח צעד אחר צעד פינו   לאורך תקופה כל
 , ובשני המוזיאונים הנמצאים בו רחבי הגן

לקח על עצמו  יחד עם ניהול הגן הלאומי הכי פופולארי בארץ ואחד היפים בעולם,  
להיות אף הוא    שהפך   ,פארק המעיינותגם את ניהול    לה מעשורלפני למע   יהודה

וגם   ימות השנה  כל  לאורך  והוא מלא במבקרים  אחד האתרים המבוקשים בארץ 
ללמוד איך להתמודד עם ניהול  כדי  באורחים מרשויות שמגיעות מכל רחבי הארץ  

 ות. וצניעשקט קשרי עבודה, רוח מיוחדת, רב, ניסיון  - גם  לאורך כל התקופהיהודה הביא עימו  שטחים פתוחים במודל ייחודי.
 מחליפו בניהול הגן והפארק.  ,הודינו ליהודה על השירות רב השנים בגן ואיחלנו הצלחה לו ולאסף דורי

    
 

 כנס נקלטים 
העמק מתפתח וצומח בעשור האחרון ומאות משפחות מגיעות ובונות בישובים את 

כנס למשפחות שנקלטו בשנתיים האחרונות   ביום שישי האחרוןבתיהן.   התקיים 
הוזמנו משפחות שהגיעו לאזור לכנס שהתקיים בהאב הכוונת    שובי המועצה.יבי

האירוע   ביום  האחרונות.  מהגיעו  בשנתיים  חדשות משפחו  60  -למעלה  אשר    ת 
קצרים    נהנו מארוחת בוקר טובה, שמעו טדים   הנקלטים החדשים   .המקום מילאו את  

בעץ   סדנה  קיימו  ולסיום  בעמק  ובנייה  תעסוקה  הפנאי,  תרבות  חינוך,  בנושאי: 
  לבניית מוצרים לבית.
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 תערוכה  - ימים מחוץ לזמן 
"ימים    -מאיה וגל רווה העוסק בזיכרון השואה    ביוזמת האמנים בבית טרזין עבדו בשנתיים האחרונות על פרויקט אמנות ייחודי  

פרויקט זה הפגיש אמנים ישראלים צעירים, בני הדור השלישי, עם עדויות שורדי שואה, ומלווה   אמן פוגש עדות".  -מחוץ לזמן  
ת עדותם אספו עדויות של אנשים אשר שרדו את גטו טרזיינשטאט, ערכו א מאיה וגל  את תהליך יצירת האומנות בהשראת העדות.

שו את העדויות עם אנשי אומנות מתחומים שונים )ציור, פיסול, ריקוד, צילום וכו'( והפכו  ילחוויה נקודתית חזקה ומשמעותית, הפג
לזיכרונות    ליצירות אומנות.  אותן הוא להעניק לסיפורים שלהם,  והרצון  חייהם  בערוב  אוסף מונולוגים של אנשים  הן  העדויות 

בין העדים הלוקחים חלק בתערוכה   ם עורכים, המשכיות, להעניק להם חיים על ידי כוחה של האומנות. שלהם, לחשבון הנפש שה
,  ט עם צוות בית טרזין, שמענו את סיפורו של הפרויקטקהשבוע זכינו לביקור של מאיה רווה יוצרת הפרוי  תלמה סגל מניר דוד.  -

 וזכינו לסיור מיוחד בתערוכה. שנרקם עם האומנים,ואת הסיפורים המרגשים של השורדים והקשר המיוחד 
התערוכה אשר הוצגה בעמק חפר ובהרצליה מוצגת כעת באולם הקימרון, ובסוף החודש תעבור לבניין השגרירות הישראלית 

 יתקיימו שיח וסדנה בתערוכה המיוחדת והחשובה. מוזמנים. -בז'נבה. מחר, יום שישי  
 
 

 גשר בתרגיל 
התקיים תרגיל גדול במתווה של רעידת אדמה  ו,  נערכים לחירום בשגרהבקיבוץ גשר  

התרגיל   בישוב. את  הוביל  הישוב  של  החירום  גשר צוות  תושבי  חלק  לקחו  שבו 
  נהלתימלצורך התרגיל השתמשו בהריסה של בניין    ויחידת החילוץ של המועצה. 

והחינוך הישוב  ,  של  החילוץ  עם  צוות  המועצהיחד  של  הסה"ר  תאמנו ה  יחידת 
 . בחילוץ נפגעים

  בתוך הריסות המבנה הוסלקו בובות עם פתקים עם שמות ודרגות פציעה שונות. 
י נפגשו במרכז "וצוותי הצח,  תושבי הישוב התבקשו להגיע למקום כינוס ולהירשם 

הישוב. של  המשופץ  על   הצוותים   ההפעלה  התרגיל  ממנהלי  רבים  לשבחים  זכו 
 הרצינות וניהול הארוע.  ,היוזמה

 
 

 13 ברודווי
שיאו של    המופע הוא   .13  -הקהילתי בפעם הברודווי  המופע    הועלהבכפר רופין  

לכן בחשיבה, כתיבה, עיצוב,    חודשים קודם   מספרמתחיל  הקהילתי  -תהליך חינוכי
וגיוס השותפים והמשתתפים. התוצאה שהוצגה במוצ"ש האחרון על הבמה הייתה  

שהיו עטופים בצוותים  מגיל גן ועד י"ב    -מרשימה ומרגשת. עשרות ילדים ובני נוער  
שעסק   קצבי, אנרגטי וצבעוני  עלו לבמה למופעהחינוכיים והתרבותיים בקהילה,  

המופע הקהילתי הוצג  להציל את בריכת המסיל מהתייבשות.  במאמצי בני הנוער  
בקהל  מלא  אולם  בפני  פעם  בכל  פעמים,  מספר  האחרון  הסופ"ש  במהלך 

 המשפחות, הקהילה ואורחים מרחבי העמק.  
 
 
 
 
 
 

 ,שבת שלום
 , קרין יורם 

 המועצה  ראש


