
 

 

 
 
 

 כשהאדמה רעדה
בשעות הצהריים של אותו    .שמקורה היה בטורקיה  רעידת אדמה  בכל רחבי ישראל  הורגשהלפנות בוקר    03:20ביום שני, בשעה  

בעקבות הרעידה, והחשש מפני זיהום במים, הוציא משרד הבריאות הנחייה   היום הורגשה רעידה נוספת באזור הצפוני של העמק.
במהלך הימים שלאחר מכן הורגשו עוד    , הנחיה שהוסרה לאחר בדיקות נוספות ביום שלמחרת. להרתיח את המיםלתושבים  

 מספר רעידות במקומות שונים בארץ.
שתי הרעידות הביאו  , והסורי אפריקאי  ברמיקומו הנמצא על הש ידוע כי עמק המעיינות נמצא באזור מועד לרעידת אדמה בשל  

 ור כולו.ז , ולזרוע הרס באשוב לקדמת הבמה את אירוע החירום העלול להתרחש בכל רגע נתון
   .רעידת אדמה באזורינושל  צוות החירום של המועצה התכנס כדי לבחון את המשמעויות של האירוע, ולדון באפשרויות 

לא יהיה ניתן להמתין להגעתם של כוחות ההצלה, שכן אלה יהיו עסוקים בריכוזי קהל גדולים ובחילוץ  כזה,    במקרה לנו ברור כי  
 .ונצטרך לעשות פעולות באופן עצמאי לכודים מבניינים רבי קומות 

 בישובים.   ם ייעודייצוות החירום של המועצה פועל לאורך כל השנה בלמידה והכנות לשעת חירום, ומכשיר צוותים מקצועיים 
ברורה   -בשבוע שעבר צילמו במחלקת הביטחון סרטון הקורא לגיוס מתנדבים ליחידת חילוץ מהריסות במועצה. והיום יותר מתמיד  

 << סרטוןצפייה בל חשיבות הנושא, ההשתלמות וההכנות לשעת חירום אמיתית.
 
 

 הטבת מס 
העליתי    .הטבות המס לישובים בשעסקה    ,בראשותו של ח"כ משה גפני  בכנסת   השבוע השתתפתי בישיבה של ועדת הכספים 

יישובי המועצה שאינם   ק"מ מגבול בינלאומי( והכנסתם    7עונים לקריטריונים )מרחק  שוב את הצורך במתן ההטבה לשבעת 
במועצה אזורית  שלחוק. חזרתי שוב על הבקשה לעגן בחקיקה קבועה את הסדר הוראת השעה שהוארך בזמנו ע"פ הקביעה:  

 . יישוביהשלפחות מחצית מיישוביה זכאים להטבת מס, ייהנו מכך גם יתר 
 . יובא החוק לתיקוןואנו תקווה שבהמשך חברי כנסת ושרים ומספר , אזורין ההשלטוגייסנו לטובת העניין גם את מרכז 

 
 
 כניות עבודה ות

 בפני חברי המליאה.   2023 שנת כניות העבודה של מחלקות ואגפי המועצה לובחמישי האחרון הוצגו ת 
המחלקות והאגפים ובשיתוף צוות  על ידי מנהלי    2022כניות העבודה במועצה נעשו לאורך כל הרבעון האחרון של שנת  והכנת ת 

כנית עבודה  וכניות העבודה המחלקתיות נארזות לת ושנה החולפת. ת הכניות  והעובדים, זאת לצד סיכום השנה ובחינת ביצוע ת 
אחת שעובדת לאורן של המטרות המרכזיות והחזון של המועצה, כשהשנה הושם דגש על יעדים בתחום השירות, ניהול מבוסס 

 <<  2023 כנית העבודהות לנתונים ותקציב. 
 
 

 אתגר התכנות הגדול
תה י מטרת היום הי .ביום ראשון התקיים בעידן טכנולוגי אתגר התכנות הגדול 

ובעיר  מספרלהעלות את   ומתנסים בתכנות מורכב בעמק  , הילדים שחשופים 
 ולייצר מפגש בינאישי בין תלמידות ותלמידים מבתי ספר שונים. 

מבתי הספר בעמק המעיינות    'ח-'ותלמידים מכיתות התלמידות    70-למעלה מ
 .בשעות הבוקר, הגיעו לעידן טכנולוגי ומבית שאן
איש מקצוע מטעם חברת גבעסול. בפני    -  לוותה על ידי מנטורקיבלה וכל נבחרת  

 לפצח באמצעות תכנת ארדואינו, עם רובוט.  עליהכל נבחרת הוצב אתגר אותו  
  את האתגר הבא וכך הלאה. ההקבוצ  האתגר קיבלה פיצוחלאחר 

התכנס היום  הם כולו  בסיום  את  לראות  אחת  ,  כל  שעשתה  והתהליך  דרך 
החיבור בין התעשייה והחינוך, בין אנשי המקצוע של גבעסול וצוותי   מהנבחרות.

ומעו מרגש  הוא  בעמק  כולו:  ררהחינוך  היום  היה  וכך  מלמד   השראה.  מרגש, 
 . ומעצים 
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https://www.facebook.com/maianot/videos/511468591093200
https://emek-maianot-region.muni.il/uploads/n/1675932918.1893.pdf


 

 

 
 
 

 עיר חינוך עמק מנהלים 
ומהעיר מהעמק  הספר  בתי  מנהלי  של  חגיגי  מפגש  התקיים  במבנה   אמש 

 "שותפות ביחד" בבית שאן. 
  םמנהלי בתי הספר מעמק המעיינות ומבית שאן, בעלי תפקידיבמפגש לקחו חלק  

הרשויות  ביחד.  ,משתי  משותפות  ונציגים  החינוך  ממשרד  מטרת    מפקחים 
המפגש הייתה חיזוק ההיכרות בין בעלי התפקידים ומיפוי ההזדמנויות הקיימות 

בין   פעולה  האירוע  הלשיתופי  במהלך  והרשויות.  סדנא התקיימה  מוסדות 
עגולים בשולחנות  ואנימשותפת  העיר  ראש  לוי  ז'קי  על  נ סיפר  ,  השותפות,  ו 

של והעשייה  באזורהאחריות  כולם    נו  השנים.  שבתחיצאו  לאורך   אתושה 
וה וניתן  ל  אפשר למנף,  עשיה משותפת ההיכרות  נוספים שחשוב  רבים  דברים 

 לעשות. 
 
 

 פרידה ממרקו 
  תוכנית  מהובלת   בינויה ו  השיכון  משרד   יציאת   על  הממשלה  החלטת   בעקבות 

 משרד  מטעם  התוכנית   מנהל, מרדכי ממרקו  פרידה  נערך מפגש ,שכונות  קום יש
  מעט   לא  קיבלנו  התוכנית   בזכות   .שנה  12-כ  מזה  במועצה  אצלנו,  השיכון

  שכונות  קום יש  בתוכנית   שהיו כלולים   ישובים ב  תשתיות   פיתוח  לטובת   תקציבים 
  . לאורך השנים 

  מערכתית  תפיסה  והביא  בשטח  לנעשה  מאוד   מחובר,  אמיתי  שותף  היה  מרקו
 . קהילתי-החברתי והפיתוח הפיזי הפיתוח של שילוב הכוללת 

 
 

 חינוך למגדר 
 בבית הספר דקלים, בהנחיית שלי רפופורט, מנחה ויועצת לקידום שוויון מגדרי.התקיים יום לקידום חינוך במודעות מגדרית 

עם מנהל בית הספר, מפגש עם הצוות המוביל לחשיבה על אתגרים ודילמות בנושא, הרצאה סדנאית לכלל   היום כלל מפגש חזון
נושא המודעות המגדרית    חשיבה על מתווה להמשך הטמעת שוויון מגדרי בבית הספר ובכלל.  -  ולבסוף,  צוות המורות והמורים 

 ולן באשר הן. ובבית ספר דקלים פורצים דרך למערכות החינוך כ  הוא חדש ברשות 
 
 

 צורות במוסיקה 
נגנ   הקונצרט המרכזי של המרכז למוסיקה התקיים אתמול בקימרון. ים  עשרות 

מורים   וזמרות,  זמרים  והביאו  וונגניות,  הבמה,  על  היו  צבעוני  תלמידים  במופע 
תוצרת  ומרגש   באת  במרכז   המחצית העשייה  הלימודים  שנת  של   הראשונה 

 באמצעות המקהלות, ההרכבים, הקבוצות והתזמורות. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 שבת שלום, 
   ,קרין יורם 

 המועצה  ראש


