
 

 

 
 
 

   המפקדת
  5  -פלאח אשר שימש בתפקיד כלוטפי  של סנ"צ  מחליפתו  נבחרה לפקד על תחנת המשטרה בבית שאן והיא  רונה מורד  סנ"צ  
רוח של שיתופי פעולה ופתיחות  מביאה איתה  שהגיעה מאזור המרכז והשבוע קיימנו פגישת היכרות עם המפקדת החדשה  שנים.  

רבה. הצגנו בפניה את המועצה על כלל יישוביה, העלינו את אתגרי הביטחון הקהילתיים והאזוריים העומדים בפנינו, תרחישי  
ם סמוכי הגדר, ובפרט אלה על הגלבוע שכעת מתמודדים עם אירועים שונים, החירום אליהם אנו מתכוננים לאורך השנים, הישובי

 סיפרנו על קבוצת התושבים שלנו שמתנדבים ומוקפצים לכל אירוע בגזרה ועוד. איחלנו לרונה הצלחה רבה בתפקיד החדש. 
 

 כנס פתיחת השנה של החינוך החברתי
השבוע  השלישי  קהילתי  החברתי  החינוך  כנס   לשנת  הפעילויות   את   פתח 
 חינוך   וועדות ,  מדריכים   ,רכזים ,  מנהלים  - חינוך  צוותי  השתתפו  בכנס.  ד " תשפ
 בני, נוער תנועות  - החברתי בחינוך לדרך שותפים   עם  יחד  ,העמק יישובי מכל
 שהציעו   מקומיים   ספקים   עם   נפגשו  הצוותים   .ועוד  נרים ו קומ,  שירות   ובנות 

 של  המצויינת   מהרצאתו  נהנו  מכן  ולאחר  החינוך  למערכות  מתאימות   פעילויות 
 החינוך   לצוותי  להודות   הזדמנות   זוהי  . משמעות  קהילות   על  אזולאי  שמעון  ר"ד 

, העמק ונערי ילדי עם  המשמעותית  עבודתם  על שלנו  בעמק קהילתי החברתי
  וביטחון   להבה  צוות,  כינרת   מעיינות   מעברים   עם   יחד   ונוער  ילדים   מחלקת   הובילה  הכנס  את   . הלב  מכל  יומית   יום   חינוכית   עשייה  על

 . קהילתי
 

 מירוצי שדה 
בשדה   של בתי הספר  ביום שלישי התקיימה האליפות המחוזית במירוצי שדה

הצפון הגיעו כבכל שנה למירוץ    מחוזמאות בני נוער מכל    .הסמוך למרכז עידן
 רוחוהאי  המצויינים   המתקיים בעמק כבר שנים רבות, וזאת בשל תנאי השטח

המירוץ,  שמקבלים   את  המובילים  החינוך  משרד  הרצים  צוותי  התלמידים 
הספורט  מלוויהם ו מחלקת  ידי  זכו   .על  שלנו  הספר  מבתי  רבות  קבוצות 

 אר.במקומות הראשונים ועלו לגמר הארצי שיתקיים גם הוא אצלנו בחודש ינו
איתמר חלמיש מתל תאומים ורוני זכה במקום השלישי,    -דוד מנחם מירדנה  

 אלופות. לאלופים ול . ברכות קליינמן משלפים זכו במקומות הראשונים 
 

   למפקדים בארנונה  הנחה 
, אישרה אתמול 25%למגורים למפקדי מילואים פעילים בשיעור של עד    בעקבות החלטת משרד הפנים למתן הנחה בארנונה

ההנחה תינתן בכפוף להצגת תעודה רשמית שינפיק   .2022החל מתחילת שנת  מליאת המועצה את ההנחות אשר יכנסו לתוקף  
ידו.   נוספת להביע את הערכתינו הרבה  למפקדים צה"ל לכל מפקד מילואים פעיל בהתאם לתנאים שנקבעו על  זו הזדמנות 

 והמשמעותית. החשובה לואים כולם, על תרומתם יולמשרתי המ
 

 יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים 
 , בהובלת היועצת למעמד האישה:מספר אירועים  בעמק במסגרת יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים התקיימו

חגית סאסי, זמרת ויוצרת ששרדה אלימות בביתה, אשר סיפרה על האומץ והחשיבות שבשבירת   עם הרצאה מרתקת התקיימה 
הדרכות הגנה עצמית לנשים    שתי  , התקיימוהאישה הבאההשתיקה ועל תמרורי האזהרה שיש להכיר על מנת למנוע את רצח  

לחימה, באומנויות  מוסמכת  ומטפלת  בר, מדריכה  מרים  בפן  ברשפים בהנחיית  הגנה עצמית  שכללו התנסות בתרגילים של 
 פן הפיזי )טכניקות(. בהמנטלי )אסרטיביות, מודעות, אינטואיציה וביטחון עצמי( ו

קו   התקיים בנוסף,   של  האחרון  לנשים המפגש  הכלכלית  המכללה  של  שלך"  בידיים  "הכסף  לנשים  כלכלית  התנהלות  רס 
נשים, שבמשך שישה מפגשים למדו על בניית תקציב אישי ומשפחתי, בנקאות, הלוואות, ריבית,   24  שבו לקחו חלק,  "פמיננסי"

 ניהול נדל"ן ומבוא לשוק ההון. חיסכון והלוואות,
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 תערוכה בתל אביב 
ביניהן    הבינלאומי  הצילום   פסטיבל  במסגרת  תערוכות,  מספר    - מוצגות 

י תערוכהה  .Sail away/   רּוח   ִמְפְרשֵׂ
שהצילומים המוצגים בה נאספו בשיתוף האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע  

פותחת צוהר החושף למתבונן קטעים מן המציאות, בחלוף הזמן והמרחב,  והיא  
ומבקשת לעורר את מבט להסתכלות מחודשת על הסיפור ההיסטורי הארץ  

 ישראלי.
אל    התבוננות מאפשרים    בתערוכה  הצילומים  המציאות,  ואל  החלומות  אל 

  ההתרגשות והציפייה, ואל הקשיים והשמחה שמרכיבים את תולדות המדינה. 
נושא הפסטיבל הוא "פעולה", ובין הצילומים המשתתפים בתערוכה גם צילומי 

האזורית  המועצה  אולם    ,ארכיון  של  הבנייה  פעולות  את  לראות  ניתן  בהם 
 . 60 -הקימרון בעמק בסוף שנות ה

ובמהלכו  יבלפסטה אביב,  בתל  העיר  וגן  ענב  במתחם  המתרחש  חוצות  אירוע  מתקיימים  תערוכו  50  מוצגות   הוא  סיורים ת, 
  נוספות והוא פתוח לקהל הרחב עד סוף השבוע הקרוב. פעילויות , ושיחי אמן, מודרכים 

 
 
 

 
 
 

 שבת שלום,
 , קרין יורם 
 המועצה  ראש


