
 

 

 
 
 
 בחירום  מקומיה שלטון ה 
רווחה, תחזוקה, שפ"ע, אשפה,  ולא ניתנו שירותי חינוך ,התקיימה שביתה ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ, שעברחמישי ב

אליהם הצטרפו לכל אורך הדרך  כש  של ראשי הרשויות    ביום ראשון השביתה עלתה לירושלים, הוקם אוהל מחאה  .מוקד ועוד 
מערכות השנים האחרונות הביאו עימן משברים רבים: קורונה, חמש  .  מהרשויות   אוטובוסים צהובים וכלי רכב נוספים לירושלים  

השלטון המקומי ו,  ווגדלשהלכו  רותים ואחריות  ימענים לתושבים, בהיקף ש  היו אלו שנתנו  הרשויות   .בחירות, מבצעים צבאיים ועוד 
להיות   הפכו  הנגישהוהאזורי  הישירה,  מדינת   והמשמעותית   הפרטנית   ,הכתובת  נוש  לתושבי  לכל  כמעט,  ישראל  בעוד  א 

 קוצצו ונשחקו באופן משמעותי.  עבור שיפור ומתן שירותים איכותיים אליהן התקציבים המגיעים 
ראשי הרשויות של השלטון המקומי והשלטון האזורי לצאת לשביתה אשר כל  בעקבות הכוונה לפגוע בתקציבי הרשויות החליטו  

לטפל בדחיפות בתנאי העסקת סייעות במערכת  ובדרישה  תשים על סדר היום הציבורי את איכות החיים של תושבי המדינה,  
לימוד, חזרה למו"מ עם ארגון המורים,   דרישה   ,תלמידים התייקרות תעריפי הסעות  טיפול בהחינוך, השלמת מחסור בכיתות 

  ועוד., עם משבר הדיור לזוגות צעירים  ות להתמודד 
, ולתת  תקציב המדינהלהיות חלק מההיא קריטית שכן נושאים אלה חייבים  זמן  התקציב המדינה ולכן נקודת  ב  עסקה  הממשלה

 מענה לתושבים בכל רחבי המדינה. 
 
   רכבי י ה טמ

י שמכירה היטב את העמק והאזור ביקרה במיטל, בהאב הכוונת, ובחוות עדן על  טי הרכבי הגיעה לביקור קצר בעמק. מטח"כ מ
ועבודה   תמיכה  הדורשים  האתגרים  על  ללמוד  וכן  באזור  האחרונות  בשנים  המתרחשים  והחדשנות  הפיתוח  על  לעמוד  מנת 

 . בכנסת. הצגנו בפניה את האתגרים בענף החקלאות ואת הצורך בהכללת כל יישובי המועצה בהטבת המס
 

  חנוכת מבנה מכינת העמ"ק
)עיר נוסדה לפני    מכינת העמ"ק  קיבוץ(  ידי עמותת חיברותא   שנה  18מושב  על 

מיועדת לבני נוער בוגרי יב', דתיים וחילוניים,    היא   .שמורכבת מתושבי העיר והעמק
בנים ובנות המעוניינים לשרת שירות משמעותי בצבא ובחברה. בשנה זו עוברים 

תהליך לגיבוש זהות ערכית, אישית וקבוצתית, פיתוח מנהיגות והרחבת  החניכים  
מאפשרת התמודדות עם אתגרים הכרוכים בעשייה תורמת בתחומי היא אופקים, ו

בחברה בישראל ובקרב העם היהודי. המכינה מעודדת   -  החברה, החינוך והצבא 
ויזמות חברתית וחניכיה פעילים במגוון מוסדות וי  ישובים ברחבי  חינוך למעורבות 

   האזור.
תאומים,  בתל  ובהמשך  ברוויה  הראשונה  בשנה  דרכה  את  החלה  אשר    המכינה 

במספר    והצמיחה  הגידולעם    .ומעורבותה באזור מאוד משמעותית   התבססה והפכה להיות מכינה איכותית, מבוקשת וצומחת,
מבנה המכינה החדש שהוקם  מתחם ו  נחנך  ברשע   שבועב  עברה לכפר רופין, שם קבעה את מקומה.,  ובפעילות המכינה  החניכים 

ותומכים   , הישובהמועצה האזורית החטיבה להתיישבות,  ,  חוג הנשים היהודיות בלבוב  -  kkz, ארגון ה  בתמיכת קק"ל, קרן יק"א
 ואולם כנסים ואירוח. המבנה החדש כולל כיתות לימוד, חדר חדשנות יפהפה נוספים.

 
 כנס אמנויות הבמה 

, הגיעו שהתקיים בשבוע שעבר אמנויות הבמה לאנשים עם צרכים מיוחדים כנס ל
נ ומלוויהם  הכנס  משתתפי  הארץ.  רחבי  מכל  סדנאות הקבוצות  גדוש  מיום  נו 

צפו בהצגה    על '  סטודיו  של  הייצוגית   הקבוצה   של   "שבורים"ופעילויות שבסיומו 
  צגההה  .ומהגלבוע   שאן  מבית ,  מהעמק  ונערים   נערות   הם   ששחקניה  'הבמה

  חולים  בבית   שיקום   במחלקת   שנפגשים   נוער  ובנות   בני  קבוצת   על  מספרת 
 על   נעשו  שלה  והבימוי  ההצגה  כתיבת   . שונים "  שברים " ו  מורכבויות   עם   ומתמודדים 

הצגה רלוונטית ומרגשת במיוחד  אשר מדי שנה מעלים    -  דן  תל  ואסנת   וייס  עידו  ידי
בשעות הבוקר צפו בהצגה קרוב לאלפיים תלמידי בתי הספר התיכוניים    לערב זה.

אנו גאים ושמחים על תשומת הלב    מהעמק והעיר, ואחר הצהריים הגיעו לאולם הקימרון מאות מהתושבים, בני נוער וצעירים.
 . הזו והמשמעותית  והרגישות שנותנים הצוותים שלנו לחודש כולו ומודים לכולם על העשייה החשובה
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 צעירים משפיעים
גולדשמידט וברק  צבי  מטירת  אלוני  להיות   מורן  נבחרו  אליהו  מנבחרת   משדה  חלק 

 "הצעירים המשפיעים" בקיבוצים. 
היא עובדת סוציאלית, מפקחת מחוזית על מחלקות רווחה ברשויות מחוז צפון מטעם    ,מורן

והסרת  יצירתית  חשיבה  ביטוי  לידי  מביאה  היא  שם  החברתי,  והביטחון  הרווחה  משרד 
 חסמים לפיתוח מענים טיפוליים במטרה לטייב טיפול בילדים ומשפחות. 

  החדשנות   במרכז  מים   חקלאות   תחום   ואחראי ן,הסלמו  פרויקט  מנהל  הואברק,  
InnoValley. 

  מפגיש והוא  כבר הפך למסורת,    זהרויקט  פמדי שנה לרגל כנס הנהגות הקיבוצים מתפרסמת רשימת הצעירים המשפיעים.  
ובמדינה הוא המניע    , במרחב האזוריישובעל החיים ב  הרצון להשפיעווהעשייה היא נחלתם,    צעירות וצעירים שתחושת השליחות 

 ח! שר כי אותם.
 

 מדברים את שפת הגישור
 בעמק  לילדים   הראשון  הקורס  זהו.  לילדים   גישור  קורס  הסתיים   ,שקד   ס"בבי

  מגשרת   עם   יחד ,  הספר  בית  ת מנהל  סגן  במשותף הם אותו  ו  שהוביל  מי, והמעיינות 
 ומלווה   הדרך  כל  לאורך  אותו   ליווה,  הצוות   את   הכשיר  הגישור  מרכז.  הגישור  רכזממ

  על   שלמדו,  תלמידים   17  השתתפו  בקורס.  הספר  בבית   השפה  הטמעת   בתהליך
  בבית   צעירים   כמגשרים   לפעול  יחלווהם  ,  האחר  עם   מיטיב  ושיח  קונפליקטים   פתרון
 .  הספר

 ברשפים   כוכב  גן -  במועצה  גנים   שני  נבחרו.  הילדים   בגן  גישור  הוא  נוסף  פרויקט
 את   ללמד   והחלו  הגישור  מרכז  של  הכשרה  צוותי הגנים עברו.  נחום   בשדה  חצב  וגן

  עם  משותפים   שיא  ימי  התקיימו,  האחרון  שישי  ביום .  הגישור  שפת   את   הילדים 
, בהצגה  והילדים   ההורים   צפו  יחד .  הגישורי  הכלי  על  מדברים   הילדים   את   לראות   וזכו  הגישור  לשפת   ההורים  נחשפו  בהם ,  ההורים 

ביטוי   לידי   את   להביע,  לדבר  לומדים   צעירים   ילדים   לראות   מרגש.  המיטביים  התקשורת   ודרכי  הגישורית   השפה  את המביאה 
 את  ומלמדים   הלאה  המסר  את   מעבירים   ,גישור  שיחת   בעזרת   הבעיות   את   פותרים   , האחר  של  הצורך  את   ולראות   רגשותיהם 

 . הגישור שפת  את  ומשפחותיהם  הוריהם 
 הגישור  מעולם   כלים   נותןה  מגשר  רב  ידי  על   המונחה  רבנים   פורום ,  השלישית   השנה  זו,  התקיים ובמסגרת שבוע הגישור הארצי  

 . הרב לעבודת 
 

 משנכנס אדר מרבים בשמחה 
אל בתי הספר לציין את כניסת חודש אדר בנגינה    הגיעו  ת המורים ותלמידי נש"ר וצו

התקיימו מופעים   שק"ד בי"ס  ספר ביכורים ובאולם הספורט של    ת י בב  .ים ובריקוד 
ורקדו להנאת הקהל.  ניגנו  נש"ר  פתיחה עליזה  הייתה  זו    חגיגיים שבהם תלמידי 

 ושמחה לחגיגות חודש אדר ולקראת חג פורים אותו נחגוג בשבוע הבא. 
 
 
 

 
 
 

 שבת שלום, 
 , קרין יורם 

 המועצה  ראש
 

  


