
 

 

 

 
 

 גישור בקהילה 
מרכז הפועלים ב  ,עם שבעה מגשרים מקצועיים, רובם תושבי המועצה   מרכז הגישור הקהילתי פועל במרץ מתחילת השנה

ו לגופים בהתנדבות מלאה,  תושבים  בין  רק משפחתי, עסקי,  על  סכסוכי שכנים, סכסוכים  של  גישורים בתחומים  מקיימים 
בהנחיית רב מגשר, ובתמיכה   ש למידה בנושא הרב כמגשר בקהילתו,בשיתוף עם המועצה הדתית, מפגהתקיים  השבוע   ועוד.

 של עמותת מוזאיקה. 
 ששיתפו בדילמות מהשטח הקשורות לסכסוכים בין אנשים ובניית הסכמות.  מרבני הישובים, במפגש לקחו חלק שבעה

לפתרון   ,ככלי לממלאי תפקידים בקהילות מפגש זה הינו עוד פעילות של מרכז הגישור שמטרתה הנחלת השפה הגישורית  
 סכסוכים ומציאת דרכים להידברות וקשרים טובים. 

 
 

 מנהיגות כלכלית אזורית פורום
שוב אתמול, כחלק מסדרת מפגשים שמתקיימים    שההמנהיגות הכלכלית האזורית נפג

השנה. בפורום משתתפים מרכזי משקים, יו"ר עסקיים של הישובים, נציגי קבוצת שאן, 
אינו צוות משותף של  ידי  על  מובל  והוא  האזורית,  מעיינות   וואלי, מעברים   והמועצה 

המכנרת  הנושא  קהילה.  ואגף  שאן  קבוצת  בו  רכזי  ,  שותפויות שעסקו  היה  הפעם 
ושיתופי פעולה, כאמצעי לפיתוח כלכלי, נושא חשוב מאין כמוהו במיוחד באזור שלנו. 

 הזדמנויות והאתגרים שיש בו. ההמפגש היה מצוין ועורר שיח מרתק סביב 
 

 
 קורס תכנון במרחב הכפרי 

י ולחברי מיועד לרכזה קורס תכנון במרחב הכפרי, הלפני מספר שבועות נפתח במועצ
יישובים   15  -דות תכנון מחברי ווע  35  -כוועדות התכנון ביישובים. בקורס משתתפים  

ממדיניות התכנון   -  עוסק בסוגיות תכנוניות שונות המעסיקות את היישובים שונים, והוא  
של מינהל התכנון כיום, דרך העמקה בתב"ע היישובית, תכנון חברתי קהילתי, תכנון 

ב ועוד.  תחבורה  ממבנים  הכנסות  הנבת  אלדר  כפר,  דניאל  ע"י  מובל  מנהל    - הקורס 
לשלטון  "צוערים  מתוכנית  צוער  הינו  דניאל  קהילה.  באגף  יישובים  פיתוח  תחום 
תפיסה  שונות  בדרכים  מקדם  הוא  תפקידו  ובמסגרת  הפנים,  משרד  של  המקומי" 

מפגשים מעבירים את ההמחברת בין עולם התכנון הפיזי לעולמות הקהילה והחברה, ו
 מומחים לעולמות התוכן השונים במרחב הכפרי. 

 

 צוותי מוגנות בישובים
 במקרים שונים הנוגעים למוגנות מינית בקהילה.  ,צוותי מוגנות מינית עוסקים בהסברה, מניעה וטיפול

, מעלה את האיתנות  קיומו של צוות כזה משפר ומעלה משמעותית את היכולת של יישוב להתמודד עם אירוע פגיעה בקהילה
 ניהול המשבר.ב הקהילתית ומסייע להנהלת היישוב 

יזמ שעברה  קהילתי  ובשנה  לביטחון  והמחלקה  חברתיים  לשירותים  וכתוצאה   המחלקה  במועצה  לצוותים  הכשרה  קורס 
עשר צוותי   כיום פועלים במסגרת המועצה כבר שניים  .את צוותי המוגנות שלהםהקימו וביססו חמישה יישובים חדשים  ממנו 

 מוגנות מינית ועוד שלושה יישובים מתחילים בתהליך ההקמה ממש בימים אלה.
מאפשר מפגש של כלל הצוותים, למידה משותפת, קבלת כלים   של הפורום האזורי אשרראשון  בשבוע שעבר התקיים מפגש  

חברים בקהילת היישוב. השאלות והאתגרים   גם עסק במורכבות שטמונה בכך שחברי הצוות הינם  וידע מקצועיים ושיתוף, ו
שעולים מכך, החששות והמחירים, ומה ניתן לעשות על מנת לצמצם אותם. במפגש לקחו חלק שלושים משתתפים משלושה 

 עשר יישובים במועצה. 
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 מפגש מתמידים 

שנתי של הדרכה העשרה וחלוקת  המתמי"דים למפגש ה  - ביום שני התכנסו בחדר האוכל של קיבוץ שלוחות מתנדבי מג"ב  
תעודות למצטיינים ופורשים. הערב נפתח בהדרכה על סמכויות וחובות השוטר, המשיך עם הרצאתו של העיתונאי טל לב רם 
מחלקת  מתנת  שי  עם  המשתתפים  יצאו  האירוע  בתום  מפנקת.  ערב  ובארוחת  תעודות  חלוקת  בטקס  בברכות,  והסתיים 

 הביטחון. 

 
 טיול מעברים 

רחבי  תלמידי כיתות ו' מכל    300  - כבשעות אחה"צ המאוחרות של יום שלישי התאספו  
 לטיול מעברים המסורתי.  העמק

ז' ומבית הספר היסודי -טיול המסמל את המעבר מכיתה ו' ל  -טיול מעברים כשמו כן הוא  
אותו הובילה קבוצת מנהיגות  מתקיים זו השנה התשיעית,  . המסע הלחטיבת הביניים 

ד  "שק  -  החל בכפר רופין והסתיים בשני בתי הספר העל יסודיים בעמקשלנו,  הנוער  
דרכא הירדן  וגאון  בל  , דרכא  מרגשים  ההורים יבטקסים  התלמידים .  ווי  עברו  בדרך 

את   .מעברים, כוחות, חוזקות והכרות עם הטבע והסביבההנרגשים פעילויות בנושא  
המסע החשוב מובילים יחד בתי הספר, מחלקת החינוך ומחלקת ילדים ונוער ורשות 

 וז ונחלים ירדן דרומי. ניק
 
 

 חזרנו לתיאטרון 
 חזרנו לתיאטרון.אמש, לאחר כמעט שנה וחצי 

ותחושת תי אמצעי, אל קבלת הפנים באולם,  הקימרון התמלא בקהל אשר התגעגע אל הבמה והשחקנים, אל המפגש הבל 
ההצגה "עבדאללה שוורץ" של תיאטרון בית לסין חתמה את עונת התיאטרון תש"פ אשר נגדעה בשל הקורונה והתקיימה   היחד.

 מים אלה כבר מתחילים במחלקת התרבות לתכנן את העונה החדשה הצפויהבי  רק כעת עם חזרת עולם התרבות לשגרה.
 לאחר החגים. להיות גדולה וחגיגית מהרגיל, ותחל

 
 
 

 
 

 שבת שלום, 
 יורם קרין 

 ראש המועצה 


