
 

 

 
 

 כפתור הפרפר 
הצטרפנו אנחנו    –  הפרפר  כפתור   את   מועצה ה  באתר  נו ושילב  במשפחה  באלימות   למאבק   גם 

. במשפחה  לאלימות   הקשורים   בנושאים   דיסקרטי  באופן  לפנות   או  לדווח  אפשר   שדרכו  ר'פיצ

 וללא ,  בהזדהות   צורך   ללא   כפתור  בלחיצת   הסיוע  בקבלת   הפונים   על  להקל  היא   הכפתור  של  מטרתו
 מגיעות הכפתור    באמצעות   הפניות .  הגלישה  ת סטוריייבה  או   הפונה  של   במכשיר  עקבות   השארת 
 .24/7 למענה זמינים  נציגיהש " לאלימות . א.ל" לעמותת 

 לשורה   האזורית   המועצה   מצטרפת   ובכך ,  הרצות   ההודעות   ללוח  בסמוך המועצה  אתר   של  הראשי  בעמוד   משולב  הפרפר   כפתור
 .שלהן הדיגיטליות  בפלטפורמות   ר'הפיצ את  הטמיעו אשר רשויות  ועוד  פרטיים  ארגונים  של

,  במשפחה  אלימות  למניעת   מיזמים   לפתח  שמטרתה  שנתית   תחרות  - סלה  מיכל   פורום   של  בהאקתון  השנה  כה זפיצ'ר החשוב  ה
  שמגדירה,  בטוח״  לעולם   מתחברים   -  ״קאבו  חברת   עומדת ו  מאחורי, וזוגה  בן  ידי  על  שנרצחה,  ל"ז  סלה  מיכל  של  לזכרה  ונערכת 

  .במשפחה האלימות  תופעת  את  למזער כדי שהוקם  חברתי  אפ-כסטארט עצמה את 
 

 חנוכת הכוונת 
שותפינו   עם  יחד  חנכנו  השבוע  ובמעמד בפתיחת  להתיישבות  מהחטיבה 

 יו"ר החטיבה ישי מרלינג את הכוונת. 
חברתי   היא האב  ואשר  תרבותי    –קהילתי    –הכוונת  הקימרון  מול  הנמצא 

בעבר   כמטווחשימש  יותר  ומאוחר  בעמק  פתוח  במסגרת אמפיתיאטרון   .
ם שוקק חיים והפך להיות מקו  הנטוש  חודש המבנה  פיתוח מרחבים בעמק

של המרשים  באירוע סיפרנו את סיפורו    י תרבות וקהילה.גשים ולאירועלמפ
לייעהמקום   חזר  ה אשר  לחיים  ודו  כוסית  הרמנו  רבות,  שנים  לאחר  מקורי 

הקימרון. באולם  לסיור  היא שותפה  והמשכנו  הישובים  רבת שנים ו  משמעותית   החטיבה להתיישבות  לחיזוק    לפיתוח העמק, 
רבה ועל השותפות גם בפיתוח  והקהילות, והקהילה האזורית. הודינו לישי ולצוות המסור של החטיבה להתיישבות על העשייה ה

  הכוונת.
 

 ערב מתנדבים
 השלישית השנה זו חלק לקחת הגיעו תחומים של חבר במגוון מתנדבים אשר ,ומהאזור מהעמק מתנדבים של רבות עשרות
 כבודם המתנדבים בתחומים רבים: חינוך, חירום, גישור, טבע וסביבה, כלכלה, ביטחון, כיבוי אש, גילל השנתי ההוקרה באירוע

 הערב במהלך לאורך השנה. ובארגונים בעמותות המתנדבים של הרבה העשייה את הממחישה מצגת הוקרנה בערב עוז ועוד.
" מהלב רצים"מ רגב ועירית ,המתנדבים בשם דברים נשאה אשר" לחינוך ידיד"מ גלבוע לאהת המתנדבים: נציגו לברך עלו

 את שחתמה, דור בן גיא של מהרצאתו ונהנו מפנק שי השנה גם קיבלו המתנדבים . למתנדבים תודתה את והקריאה שכתבה
שלוחה אליהם תודתינו  .זולתם למען טוב לעשות מחדש בוקר בכל בוחריםה אנשים הרבה כך כל לראות מרגש . המקסים הערב

 גם מכאן.
 

 קהילתיות גינות
 משרד ה משותפת שלתמיכב במנחמיה קהילתית גינה נפתחה השבוע

 החגיגי הקהילתי לאירוע באו רבות משפחות. והמושבה המועצה, החקלאות
 מפעילות התושבים הנויי בהמשך ה לקראת החורף.הכינו את הגינ במסגרתו
 .בגינה יםקבועומפגשים 

 במסגרת ,נחום שדה של בגינה גדול קהילתי הפנינג התקיים - שבתוב
 אורגן האירוע. הקניות לחודש נגדית ירוקה מגמה שהיא" הירוק נובמבר"  אירועי

 שוק, נפלא אויר ממזג נהנו אשר תושבים עשרות אליו והגיעו הגינה צוות ידי על
 ת'פוקצו והכנת בגינה והחיות לעצים בהקשר פרסים נושאת תחרות, תן קח

  .בתנור
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 חינוךמשרד ה 
לאורך כל  רחשה סערה אזרחית גדולה, התהעברת והוצאת התוכניות החינוכיות החיצוניות ממשרד החינוך לאור ההחלטה על

כאן בעמק, שבו חרטנו על דגלנו שילוב בין קהילות ייחודיות לקהילה אזורית רב גונית המושתתת על ערכים של אנושיות,  .השבוע
  נמשיך בכך לאורך כל הדרך. - סובלנות, פתיחות וצדק חברתי

בין אנשים  מערכת החינוך שלנו משלבת ילדים ותלמידים מכל גווני הקשת ומכל אזור הצפון, והיא מייצרת שיתופי פעולה
כניות המשלבות בין הקהילות, והעמק הפך כבר מזמן למקום אשר רבים מגיעים אליו כדי ללמוד את הת כניות רבות ומגוונות.ובת

הסולידריות האזורית  אנו מבקשים לשמור עלדווקא בעת הזו  כך היינו וכך נמשיך.ואת הרוח המיוחדת הנושבת כאן. את החיבורים 
 התרבותית.ולהמשיך בדרכנו החינוכית, הקהילתית וממלכתיות,  ועל

 
 
 

 שבת שלום,
   ,קרין יורם 

 המועצה  ראש


