
 

 

 
 
 
 

 ולהסכמות קוראים להידברות
  100-כ– עלינו בבוקר יום שני  וחוסנה,  מתוך דאגה אמיתית לגורל מדינת ישראל  

  כדי לקדם   ,בירושלים ראשי רשויות מכל הארץ לבית נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג  
והקשבה שיח  אחדות,  והדעות    הידברות,  סוערות  בארץ  הרוחות  בהם  בימים 

   חלוקות בשל הרפורמה המשפטית.
לעשות הכול כדי לעצור   שלחנו קריאה למנהיגי המדינהו את הנשיא ונ במפגש חיזק

להגיע להסכמות  והשיח הקשה,  הקיטוב  בנושא הרפורמה במערכת    את  עכשיו 
ראשי הרשויות מכל קצוות הקשת    .לקחת אחריות ולדאוג לאחדות העם   ,המשפט

הפוליטית ומכל רחבי הארץ הגיעו מאוחדים ומלוכדים על אף השוני ומתוך מכנה  
בתום המפגש בבית הנשיא ביקרנו גם באוהל   , באשר הוא. ל ולשרת  את הציבור כולולדאוג לתושבי מדינת ישרא  -משותף ברור

 ההסכמות, שהוקם על ידי תנועת הקיבוץ הדתי וגופים נוספים תחת קריאה דומה למנהיגים להגיע להסכמות בהקדם. 
 
 

 עמק עיר לקליבלנד משלחת 
 . שאן ובית  המעיינות  עמק של משותפת  משלחת  מקליבלנד  חזרה השבוע

שותפים   המשלחת   את  היו   ובעלי ,  החינוך  אגפי  מנהלי,  הרשויות   לי"מנכ  אליה 
והקהילה,  נוספים   תפקידים  החינוך    קליבלנד  פדרציית   והובילוארגנו    מתחומי 
,  לחינוך STEM בין החיבור על המשלחת  חברילמדו  שבוע במשך. ביחד  ושותפות 
  הילדים  לעתיד   ומחויב  מתואם  אקוסיסטם   יצירת   ועל  וקהילה  תעסוקה,  תעשייה

  .בקליבלנד  והקהילה
  רעיונות ,  ומחויבים  יצירתיים   אנשים שבהם פגשו הצוותים  ,  מרתקים   ימיםאלו היו  

  היה    .השראה  מעורר   אקוסיסטם   של  במערך  שעובדות   חינוך  ומערכות   חדשניים 
  בתעשייה   ובעיקר  באקדמיה,  בקהילה,  בחינוך  שונות   מערכות   איך  ללמוד   מעניין

 עוררו   הדברים   . העיר  ניצבת   ם בפניה  לאתגרים   מענה  לתת   מנת   על  יחד   מגויסות 
כאן  ה  על   בקרב המשלחת   חשיבה הזדמנות מרגשת    בעמק.  אקוסיסטם ה    באמצעות   שניתנים   והפתרונות אתגרים  היתה  זו 

לחיבורי וגם  והעשרה  בעלי  ללמידה  בין  וחיבורים  אצלנו  תפקידים  בעלי  בין  בשותפות ם  לשותפים   עמק.-עיר  תפקידים  תודה 
 הנהדרים מהפדרציה. 

 
 

 חילופים במתנ"ס
 צרוויה שוויגר שניהלה את מתנ"ס עמק המעיינות החליטה לסיים את תפקידה. 

כ   יחידת הצעירים. לפני שלוש שנים כמעט במקביל לפרוץ מגיפת   6צרויה החלה את דרכה במתנ"ס לפני  שנים עם הקמת 
ופעילויות   מיוחדות  תוכניות  יצרה  שם  המקצועי  הצוות  עם  ויחד  המתנ"ס  לניהול  נכנסה  לרוח יצירתיות  הקורונה  שהתאימו 

 רכות לצרכים המשתנים של הקהילות והתושבים. התקופה והמגבלות הרבות שהביאה עימה, תוך התאמת המע
באגף החינוך ביצירתיות והצלחה רבה, נכנס בימים אלה להחליף את צרויה.    stemaianotמרשפים שריכז את תכנית    –יאיר להמן  
 לצרויה על העשייה והשותפות המקצועית ומאחלים לה וליאיר הצלחה בדרכם החדשה. מאוד אנו מודים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2023 במרץ 9 | ג"תשפ אדר"ז ט | 586' מס
 



 

 

 
 
 

 הדיגילוקאלי  מצטיינים במדד
 ביותר  והמתקדם   המקיף  האובייקטיבי  המדד   הינו Deloitte של  דיגילוקאלי  מדד 

 מקומיות  ברשויות  ולעסק לתושב הדיגיטליים  השירותים  היצע  את  הבוחן בישראל
  10,000 -מ  למעלה  הכוללת   השוואתית   מראה  תמונת   מספק  המדד .  בישראל

נחלק לארבע קטגוריות: ש  בישראל  המקומיות   הרשויות   255  על  שנאספו  נתונים 
 שירות לתושב, שירות לעסק, נגישות, שירותי תכנון והנדסה.

  -נמצאת המועצה האזורית עמק המעיינות במקום ה  2023  -עם פרסום המדד ל
ובציון   במועצות האזוריות   ראשון, במקום הבארץ  הרשויות המקומיות כל  מבין    15
  שירותים דיגיטליים לתושבים.רמת ב המשוכלל 90

חשיבה ועבודה רבה של צוות עובדים שמכוון לשירות איכותי וקל, מותאם לצרכי 
  התושבים מביא את התוצאה המצויינת הזו ואנו גאים על כך מאוד.

  << למדד המלא
 
 

 פורים
פורים החל עם תחילת השבוע בחגיגות ותחפושות בכל בתי הספר וגני הילדים.  

במערכת   –בהמשך   ומסיבות  פעילויות  בשלל  נחגג  החג  חופשת  תחילת  ועם 
  בישובים., ובאמצעות רכזי התרבות החינוך החברתי

שנים שבהן מתגייס המרחב כולו ליצור תחפושות   6בעידן טכנולוגי ציינו השנה  
 מיוחדות לילדים וילדות עם מגבלה פיסית. 

מדי שנה וגדל  צוות מתנדבים שהולך  מגוייס  הזה  רחבי   לפרוייקט המיוחד  מכל 
המגיע לעידן טכנולוגי, נפגש עם הילדים, מקשיב לחלומות שלהם, ובמשך   העמק

חודשים   ובעזרת  בשלושה  המקום  צוות  עם  לרשותם  יחד  העומדים  הכלים  כל 
 מגשימים לכולם את חלום התחפושת שלהם לפורים.  

הוא גם יום התגשמות החלומות כשכל הילדים ומשפחותיהם יוצאים מעידן טכנולוגי עם עיניים מנצנצות    –יום מסירת התחפושות  
 משמחה ותחפושות מרהיבות במיוחד. 

 
 

 
 
 

 שבת שלום, 
 , קרין יורם 

 המועצה  ראש
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