
 

 

 

 
 

 מלכה פווה 
 ביום שלישי ליווינו למנוחות את מלכה פווה מטירת צבי.

לבית  המון  ו  רב  מרץב  ,שנים  23בית ספר שק"ד בשדה אליהו במשך    ניהלה את מלכה   ספר,  האהבה 
 משמעותי בפורום מובילי החינוך האזורי החשוב ו ה  החלקבמקביל ל  ה, זאת לצוותים, לילדים ולעשייה הרב

צבי. טירת  בקהילת  הרבים  עיסוקיה  בית    ושלל  הקמת  את  ליוותה  הדתי החדש  היא  הממלכתי  הספר 
  שמחה בהקמתו. ומאוד ,"שברבות הימים נקרא שמו "שדות - שנבנה, בסמוך לשק"ד 

 צבי.אנו משתתפים בצער המשפחה, קהילת בית הספר וטירת 
 יהי זכרה ברוך.

 
 

 אומיקרון 
 . 2021השבוע האחרון של  ף זהו סו

הנחיות, סגרים,    הנגיף והשלכותיו,הייתה תקופה של הסתגלות למציאות הקורונה על שלל גווניה והגבלותיה. היכרות עם    2020-2021
, יצירתיות שאפשרה פעולות במרחבים  פתיחת שמייםזום, סגירת שמיים,  ב  למידה מרחוק, מפגשים  פתיחת סגרים, מסכות, שמירת מרחק,

ט חדש ושוב מתחילים את ההגבלות  נהנה חוזרים חזרה לשגרה, מגיע גל חדש עם ווריאבכל פעם כשנדמה ש  ועוד.   פתוחים וקבוצות קטנות,
 בהתאמה.וההנחיות 

 גל האומיקרון ששוטף את העולם כולו מגיע גם לכאן, ואנו חזרנו לעקוב אחר מספר המאומתים והמבודדים בעמק. 
 סניםוביום שלישי התקיימו חיסונים לילדים בבתי הספר שדות, רימון ודקלים, ומנתוני משרד הבריאות ניתן לראות כי מספר הילדים המח

, וכל שאר תושבי המועצה בגילאי 70%  -מתקרבים ל  16-19גילאי  וב  85%  -עומד על כ   12-15גילאי  ב,    30%  -עומד על כ  5-11בגילאי    עמקב
 התחסנות.  90%  -ומעלה עומדים על כ 20-75

ולעמוד בהנחיות הכוללות  , ועדיין למרות החיסונים, חשוב לשמור על בריאות אישית, משפחתית וקהילתית  נתונים טובים מאוד  הם  אלו
חשוב מאוד להישאר ירוקים על מנת להמשיך את רציפות הפעילות בכל המסגרות החינוכיות ואת שגרת החיים    בעיקר מסכה ותו ירוק.

 בכלל. 

 
 

 יריד תעסוקה 
משותף תעסוקה  ביריד  השתתפו  ומכללות  חברות  מעסיקים,  ועשרות  מבקרים    , מאות 

ולעמק לעיר  מסוגו  ב  ,ראשון  ראשון  ביום  הנוער  שהתקיים  הציגו  בבית  ביריד  בית שאן. 
בי שדה אליהו, טיב  -חברות ובהן ראדא, קבוצת גבעסול, ביומכללות ועשרות מעסיקים,  

מנטוורקינג,   נהנו  המבקרים  ואחרות.  טלדור  הצפון,  דשן  עותק,  ניר  פלציב,  צבי,  טירת 
וצילומי תדמית מקצועיים וכמובן ממגע ישיר עם מעסיקים    הרצאות טד, הכנת קורות חיים 

 רבים והתחלות של תהליכי השמה והכשרה מקצועית איכותית.
בין מרכזי הצעירים בבית שאן ועמק המעיינות,  נוסף היריד הוא תוצאה של שיתוף פעולה 

ההיייש קהילת  מעוף,  כנרת,  מעיינות  מעברים  שאן,  בית  התעסוקה  עירעמק -רות  טק 
 פים נוספים. וגו

יריד התעסוקה האזורי הוא יריית הפתיחה והתחלה נהדרת לשיתופי פעולה מוצלחים נוספים לקידום התעסוקה והכלכלה באזור, החיבור 
 בין העמק לעיר מבטיח הצלחה ועתיד טוב יותר לכולם, והיריד הוא הוכחה נוספת שיש שותפות מצוינת בין העיר לעמק לכל אורך הדרך. 

 לסרטון מהיריד << 

 
 

 הטבת מס 
 גבול הק"מ מ  7  של  שובי המועצה אשר אינם עומדים בקריטריוןיי  מונתבסוף חודש יוני תמה הארכת הוראת השעה של הטבות המס לש

הצעת חוק המבוססת על העיקרון    ואזוריות נוספים ואף הכנבנושא באופן שוטף עם ראשי מועצות  כל הזמן  אנו עוסקים    .הבין לאומי עם ירדן
 שוביה זכאים כפי שהיה בהוראת השעה.יישוביה זכאים להטבת המס על פי הקריטריונים, יהיו כל ירוב ישבמועצה אשר 

ואנו  משפטים  ושרי האוצר והממשלה החלופי,  הראש  ,  ם כולל אל ראש הממשלהישלחנו מכתב נוסף אל השרים הרלוונטייזמנו והשבוע  
 נזכה לבשורות טובות בעניין.   2022מקווים כי במהלך 
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 חברתי ה ביטחון הרווחה ומשרד ה ביקור מנכ"לית 

בפגישה   החברתי.  והביטחון  הרווחה  משרד  מנכ"לית  מורן,  סיגל  בעמק  ביקרה  הבוקר 
ראש המועצה האזורית עמק הירדן,    -השתתפו בנוסף לאנשי המועצה, גם עידן גרינבאום  

 מנכ"ל "אינו וואלי". -ל אשכול כנרת עמקים, וצח פרנקל "מנכ -דרור ללוש 
צוותה במתחם הכוונת   ואנשי  והצגנו לה את העבודה  נפגשנו עם סיגל  שליד הקימרון, 

החברתית והקהילתית שנעשית באגף הקהילה, את האתגרים העומדים בפני המחלקה  
לשירותים חברתיים, את הפעילות ב"מעברים מעיינות כנרת" ואת פעילות "אשכול כנרת  

סיימנו את הביקור ב"בית אחיה" בעין הנצי"ב שהוא בית לחיים לבחורים    עמקים" בתחום.
 סטי. ידתיים המאובחנים על הרצף האוט

סיגל, עמיתה לשעבר, שמכירה את העמק היטב דווקא מתפקידה הקודם כראשת מועצה,  
ן לעבודה עם קהילות ממנו ניתן ללמוד ולהעביר לרשויות נוספות  התרשמה מאוד ממגוון העשייה הרבה ואף אמרה כי יש כאן דגם מצוי

ישראל. בנוסף היא התרשמה מה והמבורכת של מעברים מעיינותבמדינת  וברכה על    כנרת  פעילות הענפה  ושל אשכול כנרת עמקים 
 הפעילות החשובה של "בית לחיים" בעין הנציב.

 
 

 שפעת העופות 

, ולאחר בדיקות של  בעמק החולה התגלו עגורים נגועים בשפעת העופות. בסוף השבוע הייתה תמותה חריגה באוכלוסיית העגורים
 והגנים התברר כי זהו זן העלול לגרום אף לתחלואה בקרב בני האדם.פקחי רשות הטבע 

נמצאה קבוצת שקנאים מתים בשטחים חקלאיים בעמק. לאחר בדיקה של פקחי רשות הטבע והגנים התברר  בסוף השבוע האחרון 
 כי היו חולים בשפעת העופות.

העמק משופע בבעלי כנף רבים בעיקר סביב בריכות הדגים ומאגרי המים, ורבים מתושבי האזור מטיילים במקומות אלה. חשוב לדעת  
על    04-6588107או למוקד המועצה  *,  3639כי במידה ומצאתם בשטח עופות פגועים או מתים יש לדווח באופן מיידי למוקד רט"ג  

 , ובכל מקרה לא לגעת בהם.וק ולנתר את האוכלוסייה הנגועהיוכלו לבדהצוותים המקצועיים מנת ש 
 
 

 2022תקציב 
גידול של    -מיליון ₪   174,651,000 אשר יעמוד על  2022  בישיבת מליאת המועצה תקציב המועצה לשנת פה אחד בחמישי האחרון אושר 

בהובלת אגף כספים ובשיתוף פעולה של כול אגפי  הכנת התקציב נמשכה מספר שבועות  .  2021מיליון ₪ ביחס לתקציב    3,515,000
את תוכניות  ויביא לידי ביטוי את מדיניות המועצה,    2022  תקציב.  שינויים וקיצוצים של משרדי הממשלה  וך כדי  ומחלקות המועצה, ת

נאי, חקלאות, תיירות,  שירות לתושב, צמיחה דמוגרפית, פעילות תרבות הפקהילה,  שוטפת הכוללת חינוך, הפעילות ההפיתוח והצמיחה ו
יחד, נמשיך לפעול באחריות כדי להוביל את העמק לצמיחה משמעותית בכל תחומי   תעסוקה ועוד תחומים הקשורים לפיתוח האזורי הכולל.

 .יםתושבלאת העמק, להשקיע בחינוך ובקהילות ולספק את כל השירותים , לפתח החיים

 
 
 

בכ  האזרחית  ערב השנה  את  יציינו  השבוע  מהישבסוף  וגם בחלק  וזן  ל העולם  הקורונה  בצל  זאת  ומסיבות,  באירועים  שלנו  ובים 
 ת מסיכה.  וחובת עטי על הנחיות התו הירוק חשוב להימנע מהתכנסויות מרובות משתתפים, ולהקפיד  האומיקרון שמתפשט. 

 
 בריאה ושגרתית. ,מבורכת 2022שתהא 

 
 

 שבת שלום,
   יורם קרין,

 ראש המועצה 


