
 

 

 

  
 רעידת אדמה 

רעידות אדמה. הראשונה הורגשה בשלישי לקראת תשע בערב והשתיים האחרות ברביעי בשעות    שלוש ור  זבאושוב, השבוע התרחשו  
ומערכות פיקוד העורף    3.5מערכת ההתרעה של פיקוד העורף לא פעלה משום שהרעידה הייתה בעוצמת מגניטודה של    הבוקר המוקדמות.

 נזק ולסכן חיים.פוטנציאל לגרום ל  הרמה שבה ישומעלה,  4.5פועלות מרמת מגניטודה של  
שמועד להתרחשות רעידת  אזור  האירועים האחרונים הם תזכורת לכולנו כאן בעמק שאנחנו נמצאים בדיוק על השבר הסורי אפריקאי,  

ככל שהמוכנות תהיה גבוהה יותר כך ניתן יהיה   -הטיפול הראשוני והצלת החיים תהיה בידי האזרחים, ולכן    -. בעת רעידת אדמה  אדמה
חשוב לזכור את ההנחיות, לשנן עם בני הבית הצעירים, לוודא שגם המבוגרים מכירים אותן, ולהוריד את ישומון פיקוד העורף   ם. להציל חיי

חץ על משרדי הממשלה למתן  ולהפעיל לצוות המועצה ממשיך לתרגל ולהיערך לרעידות אדמה  אשר יתריע כאשר רמת המסוכנות תעלה.  
 סיוע מתאים להערכות. 

 

 ה רשות יציב

במכתב שהתקבל השבוע התבשרנו כי המועצה האזורית עמק המעיינות היא רשות יציבה, זאת לאחר שעמדנו בכל הקריטריונים בגינם  
 אנו זכאים לסיווג רשות יציבה, מה שמקנה הקלות שונות בהתנהלות מול משרד הפנים ואישורי התקציב.

היציבות   הרשויות  ברשימת  להיכלל  זכאית  הדוחות  רשות  נתוני  על  המתבססים  פרמטרים  לשורת  ובהתאם  מעמיקה  בחינה  לאחר 
בהתנהלות    מעיד על חוסנה הכלכלי, והכרהמה ש  מאוזנת בתקציבה השוטף,והיא    המבוקרים. בין היתר עומדת הרשות בפרמטרים כספיים

אה לאחר שהמועצה זכתה לדרוג הגבוה ביותר במדד בקרת ההון האנושי של משרד הפנים  של המועצה. הודעה זו בהכספית האחראית  
בעלי התפקידים אשר עושים את תפקידם בנאמנות  של    הודות לעבודה המסורה  יציבו  , שקולאחראי  המועצה מתנהלת באופן  .100עם הציון  

הנעשית כאן ועל כך תודתנו הגדולה    טובהרד הפנים בעבודה הובמקצועיות. שני ציוני הדרך האלו מביאים לידי ביטוי את ההכרה של מש
 לצוות המצוין של כל עובדי המועצה.

 

 2022תכניות 

  שנת הציגו מנהלי האגפים את תכניות העבודה ל  חגיגית  אמש בישיבת מליאת מועצה 
המועצה,    . 2022 הנדסה,  ראש  קהילה,  חינוך,  האגפים:  ומנהלי  המועצה  מנכ"לית 

חקלאות והון אנושי הציגו בזה אחר זו את היעדים שהושגו בכל אגף ואגף בשנת  שפ"ע, 
המבוססות על חזון המועצה ומטרותיה העיקריות:    ,2022  -ואת תכניות העבודה ל  2021

מתן שירות איכותי,  ,  דמוגרפי, קהילתי, כלכלי וסביבתי  -קידום תהליך צמיחה כולל בעמק  
המגוונ לצרכים  הקשוב  וזמין,  והתושביםיעיל  הישובים  של  והמתעדכנים  יצירת  ,  ים 

לחדשנות   כבסיס  האזורי,  במרחב  ומגזרים  גבולות  חוצי  פעולה  שיתופי  והעמקת 
מקומית כלכלה  וחיזוק  חיזוק  ,  מוניציפלית  לעמק,  התושבים  שייכות  תחושת  העמקת 

   .ניהול המרחב המועצתי בתקופת הקורונה, והסולידריות והאמון בין הישובים והקהילות
המשיכה העבודה השוטפת    -המעברים בין העבודה מהמשרד לבית  וניתן היה לראות כי למרות השנה המאתגרת, הקורונה, הבידודים,  

 במועצה ונמשכה תנופת הפיתוח והצמיחה בעמק, תוך חיזוק ושיפור תהליכי השירות לתושב. 
ם הרביעי והחמישי של הקורונה ובתקופה שבה נפגשנו בעיקר  בין הגלי 2021העבודה על התכניות נמשכה לאורך כל הרבעון האחרון של  

 <<  לחוברת תכניות העבודה בזום ובאמצעים הדיגיטליים. 
 

 מיטל

מוקם בימים אלה על הגלבוע ועדת השמות הממשלתית אישרה את השם מיטל לישוב ה
 המזרחי.

מתוכן כבר מתגוררות בשכונה    14  משפחות, כש  270-במיטל צפויות לבנות את ביתן כ  
  הזמנית וצופות מקרוב על עבודות פיתוח התשתיות המבוצעות בנקודת הקבע הסמוכה. 
השם 'מיטל', נולד מתוך חיבור לקינת דוד, הקינה שנשא דוד על שאול ויהונתן לאחר  

בדומה לשם היישוב 'מירב' הסמוך, מותם בקרב מול הפלשתים שנערך על הר הגלבוע.  
קללת דוד את הגלבוע: "הרי בגלבוע, אל טל  יטל נועד לבטא משמעות נגדית להשם מ

. שם זה מבטא קריאה לשפע של מים, צמיחה  ואל מטר עליכם..." )שמואל ב‘, פרק א‘(
 שוב חדש על ההר.  יוהתחדשות על הגלבוע, כיאה להקמת 

יש לציין כי מעבר למשמעות המיוחדת של השם מיטל, המועצה רואה בשינוי השם צורך מהותי לאפשר ליישוב החדש למצב את עצמו  
זאת כמובן לצד קיום פעילות קהילתית ענפה בשילוב ובשותפות עם כפר הנגמלים מלכישוע,  ולבנות זהות יישובית, קהילתית ייחודית משלו.  

אנו מתרגשים ושמחים עם הקמת ישוב וקהילה    פרוייקטים משותפים ושיח מפרה בין מלכישוע והיישוב החדש.  הכוללת אירועים משותפים,
 . חדשים בעמק המעיינות
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https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-2022_03.02.22.pdf


 

 

 
 

 

 קור יו"ר השלטון המקומי בי

הגיח לביקור  וגם חבר ושותף,  חיים ביבס, יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין,  

בחווה   ביקרנו  בעמק.  גידולים  קצר  המציגה  עדן, בחממת החלומות  ובחוות  החינוכית 

  . להתרשם מהפעילות החינוכית והתעשייתית במקום  ניסיוניים שונים ובעידן טכנולוגי 

חיים נהנה, התרשם והודה לנו על העבודה המקצועית ועל החוויה המשמעותית בחינוך 

המקום הייחודי    לה הוא נחשף במוסדות החינוכיים המאפשרים לכל תלמיד למצוא את

 . וחווית לימוד אחרת המעודדת סקרנות, ומיצוי כישורים לו

 

 שקדים וצימוקים

אזרחים ותיקים ממגוון יישובי   20בכל יום שני בשעות הבוקר נכנסים בשערי בית ספר תיכון שק"ד דרכא, בנוסף לתלמידי בית הספר,  

של גיל עוז והמחלקה לשירותים חברתיים ונקרא "שקדים וצימוקים". מטרתו    המיזם נוצר כשיתוף פעולה  העמק ליום לימודים מעשיר ומגוון.

תיקים לתלמידי בית הספר, ליצור מרחב משותף, נגיש, מאפשר ומרחיב לב. מדובר בכיתת ותיקים שנפגשת  והיא לקרב בין האזרחים הו

באמצעות צוות מורי בית הספר שיעורים בנושאים    לומדים ביחד הם  פעם בשבוע בשעות הלימודים של בני הנוער, באחת מכיתות הלימוד, ו

מכיוון שכל אחד מהאזרחים הוותיקים מגיע עם תרמיל עמוס בחוויות חיים, כל יום לימודים נפתח בכך שאחד הוותיקים מגולל    מגוונים.

  יזם משמעותי ומרגש עבורם.ניתן לראות לפי עיניהם הזוהרות של האזרחים הוותיקים, כמה המ  בפני הכיתה את סיפור חייו בעשר דקות.

 כל זאת לא היה מתאפשר ללא שיתוף הפעולה המלא עם צוות בית הספר שק"ד דרכא שחיבק את התוכנית ומוביל אותה בגאון.

 

 פברואר יוצא מן הכלל 

פברואר   ומאירים  הוא  חודש  מודעות  מעוררים  שבו  כלחודש  החברה    את  קצוות 
מיוחדים צרכים  עם  אנשים  על  בדגש  בש   .הישראלית,  מתרחשות  רבות  י  תפעילויות 

שפתחו   התרבות  מרחב  להצלחת  בהמשך  השנה,  אולם  שנים,  מספר  כבר  הרשויות 
לציין גם    -במשותף החליטו מנהלי המתנ"סים ומנהלי מחלקות התרבות בעיר ובעמק  

ו מצטרפת לשלל הפעילויות המתרחשות  את חודש פברואר המיוחד במשותף. יוזמה ז
שונים   בתחומים  וליוזמות  הרשויות,  שתי  של  התרבות  מחלקות  ידי  על  במשותף 

 שמובילים בעלי התפקידים בעיר ובעמק. 
כנס אירועי החודש התקיים  עידן.  וא  במסגרת  מיוחדים במרכז  לצרכים  מנויות הבמה 

קים בתחום אומנויות הבמה לכנס הגיעו קבוצות של אנשים עם צרכים מיוחדים העוס
אשר לקחו חלק בסדנאות מיוחדות במהלך היום, ובסיומו התכנסו באולם הקימרון שהיה מלא מפה לפה וצפו בהצגה "המופע של טרומן" 

 ובהשתתפות הקבוצה הייצוגית של סטודיו על הבמה שגם בה שותפים בני נוער מהעיר ומהעמק.  ,בבימוי עידו וייס ואסנת תל דן
פעילויות רבות:  עוד  כל החודש מתוכננות  עזרא  אירוע    לאורך  עינב  רצים למרות המגבלות, הרצאתה של  לקבוצה של    - "רצים מהלב" 

"בתפקוד גבוה" המביאה את סיפורה המרגש על גידול שלושה ילדים עם צרכים מיוחדים בספריה האזורית בנווה איתן, הצגת עבודות  
, זום יוצא מן הכלל לבני הנוער, המופע המוסיקלי "כלים שלובים" של הרכב  תות בנושא שילוב מוגבלויואישיות במרכז למחול עמק המעיינ

 משולב של בני נוער מגאון הירדן ומכיתות נווה, ופתיחה של תכנית מקורוק מיוחדת עיר עמק לראשונה בארץ לבעלי צרכים מיוחדים.
 

 

 

 
 שבת שלום,
 יורם קרין, 

 ראש המועצה


