
 

 

 

 
 ביקור שרת התיירות 

הגיעה   הכהן  פרקש  אורית  התיירות  קצר   אתמולשרת  עבודה    לביקור 
בעמק,  התיירות  ואתגרי  העשייה  עם  היכרות  ערכה  במסגרתו  במועצה 

 ובחווית נהריים בגשר הישנה.   ,חוויה האתיופית ה  - מרכז גרמצ'ין  וביקרה ב
הסיור,  בפגישת העבודה בפני השרה מספר    שהתקיימה במהלך  הוצגו 

וביניהם   במנחמיה,    -נושאים  הראשונים  רחוב  של  הפיתוח  תכניות 
שנה להיווסדה, פיתוח תשתיות באתרי    120החוגגת    כמושבה תיירותית 

שרת התיירות סיפרה על פעילות    תיירות, השטחים הפתוחים באזור ועוד.
וחיברה אותנו אל הצוותים    תכנון תשתיות התיירות בצפוןהמשרד למען  

 הפועלים בנושא. 
 

 חילופים במחלקת ילדים ונוער 
 בימים   מסיימת   ,ואלכוהול  סמים   מניעת שנים בתפקיד רכזת    8, שהחלה את עבודתה במועצה לפני  ןויסמ  מאיה ארטל

בתחילת השבוע קיים צוות המתנ"ס מפגש פרידה ותודות למאיה  .  ונוער  ילדים   מחלקת   מנהלת   בתפקיד   עבודתה   את   אלו
עובדת     בר ששון דגןך בעמק.  שותפות בפורום מובילי חינוו  אשר בחרה לצאת לדרך חדשה לאחר שנים מלאות בעשייה

אנו מודים למאיה על הפעילות הרבה ומאחלים לה זה.  תפקיד מאתגר  ב  להחליפהרכזת ילדים ונוער נבחרה  המחלקה ו
 הצלחה רבה בדרך החדשה.  ולבר

 
 מסירת מגרשים בשדי תרומות 

ביום שני התקיים מפגש לציון מסירת המגרשים של השכונה החדשה  
תרומות, בהשתתפות נציגי משרד השיכון, נציגי הישוב והמועצה, בשדי  

  20  - בשכונה החדשה הנמצאת בסמוך למרכז ביכורה    ואנשי המקצוע.
  מ"ר כל אחד. 500 -מגרשים של כ

  המגרשים כבר שווקו והמשפחות נמצאות בתהליך תכנון ובניית הבית. 
הישוב  השכונה היא פריצת דרך משמעותית וחשובה בפיתוח וצמיחת  

ושותפים לה וועד הישוב, משרד השיכון והמועצה האזורית שמלווה את  
 תהליכי הפיתוח והבנייה באמצעות החברה הכלכלית.

 
 שומרי סף 

בהכשרה    .ומדריכים בחינוך החברתי ביישובים הכשרת שומרי סף למניעת אובדנות למנהלים    התקיים מפגשהשבוע  
 הוענקו הכלים לזיהוי ואיתור חשש לאובדנות וכן לאופן שבו מתמודדים עם הסיטואציה ומפנים לקבלת מענה מתאים. 

הכשרות  שתי  האחרונים  בחודשים  התקיימו  שבמסגרתה  במועצה  הלאומית  התוכנית  מפעילות  חלק  היא  ההכשרה 
 ליועצות בתי הספר.שומרי סף לקהל הרחב, הכשרה מעמיקה לעובדות הסוציאליות וכן 

רמזים שאדם שכמה שיותר אנשים במרחב המועצה יכירו את נושא האובדנות, את הסימנים והטריגרים שמ  המטרה היא 
 לקבלת עזרה מתאימה. ההפניהאת הדרך הנכונה להגיש סיוע ראשוני ו, בסביבתנו שרוי במצוקה

 

 שריפות
גם השבוע התמודדו צוותי לוחמי האש והביטחון עם שלוש שריפות 

בין הגשר הרומי   90באזור. סביב הקימרון, באזור המסיל ובאזור כביש 
הימים חמים, וזוהי רק תחילתה של עונת הקיץ. חשוב  לבית שאן.

לשים לב, לכסח צמחיה יבשה, לסלול שבילי אש, ולמנוע ככל האפשר  
 אירועים כאלה בקרבת בתים, משקי בע"ח ובכלל. 

צוות המועצה פועל ככל יכולתו בשטחים הפתוחים ועושה פעולות  
 שריפות.  מניעה, אשר יפחיתו נזקים, ויעזרו גם במקרים של אירועי
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 חוזרים להיפגש
בשלל אירועים לקראת   בישובים וברחבי המועצה  לשגרת מפגשים   וזרים צעד, וגם אצלנו ח-עולם התרבות נפתח צעד 

"תיקון ליל שבועות" חגיגי יתקיים   ,ג'קי לוי יתארח ביום ראשון בשדה אליהו, עם מופע לכבוד יום ירושלים   שבועות ובכלל.

כנס בנושא שנת השמיטה המתקרבת יתקיים בעין הנצי"ב בעוד שבועיים, בשיתוף מדרשת עין  ,ביום רביעי בכפר רופין

יוצא   - מופע על משאית משירי אריק איינשטיין, בהפקת המרכז למוזיקה    -"המשאית של אריק"    ,הנצי"ב והקיבוץ הדתי

ים חלק בתחרות כתיבה ארצית  תושבי המועצה לוקח,  שובי המועצהיכבר משישי הקרוב לסבב הופעות לילדי הגנים בי

ו ואנ   -אטרון חוזר אלינו )בט"ו באב( עם ההצגה "עבדאללה שוורץ" בכיכוב אבי קושניר וענת וקסמן  יעולם התשל הליקון,  

אוגוסט למשפחות, אירועי "פסטיבל המעיינות" בסוכות, -עוד בקרוב: אירועי יולי.  אטרון חדשהירכים לקראת עונת תנע

 במסגרת "בימות פיס" ועוד. אביב גפן 

 

 
 

 ,שבת שלום
 

 יורם קרין 
 ראש המועצה


