
 

 

 

  
 שירות לתושבשדרוג ה
ל   קידום  במסגרת ופועלת  קידום מען  עבודה על שיפור מתמיד של השירות לתושב פועלת במועצה קבוצת מובילים דיגיטליים שלומדת 

אישי, לצרוך באופן    שניתן  שירותים מעודכניםבתקופה האחרונה התרחשו מספר תהליכים שהתוצאה שלהם היא  שירותים דיגיטליים.  
 ם בעל התפקיד הרלוונטי. עצמאי ובכל עת, ללא צורך בהגעה או בקשר ישיר ע

אשר מייתר הדפסת מפות, תכניות וחתימות על    מערךהיתרי הבנייה. זהו    מערך חתימות דיגיטלי בכל שלבי תהליך  הטמיעאגף ההנדסה  
. מחלקת צעירים ריכזה את כל המידע הנדרש למשתחררים מצה"ל שעלה לאתר המועצה וחוסך הגעה חוזרת ונשנית למחלקה  רבהניירת  

זמ נדרשים   לכל המעונייןין  הוא  ועוד קישורים  ללימודים  והכוונה  יעוץ    . וכולל מידע על עבודה מועדפת, שוק העבודה באזרחות, מלגות, 
שלחה בקשת תשלום אישית מותאמת לכל הורי ילדי הגנים, אשר בהקלקה אחת יכולים לבצע הרשמה ותשלום עבור ילדם  מחלקת החינוך  

מאפשרת גם  ה את כל אפשרויות ההתנדבות בעמק, אליהן ניתן להירשם בעזרת טופס מקוון באתר המועצה וריכז  -ומחלקת התנדבות  
  ולהעלות צרכים נדרשים.  ופיע באתררשם בעזרת טופס המיארגונים המחפשים מתנדבים להל

השירותים הדיגיטליים נועדו להקל על התושבים ולאפשר להם לצרוך שירות בכל שעה ובכל מקום בו הם נמצאים, זאת לצד השירותים  
 הניתנים גם באופן פרונטלי או טלפוני. 

 
 באון ליין   חקלאות ישראלית מיטיבה  - חקלייתא
ליין. צרכנים בכל העולם    הקורונה העניקה דחיפה משמעותית לקנייה באון 

אחר  מתמיד  באופן  ומחפשים  החיים  תחומי  בכל  דיגיטלי  לסטנדרט  הורגלו 
ונוחים. זמינים  מהירים,  טלטלות    -במקביל    פתרונות  עובר  החקלאות  ענף 

הרשתות הגדולות, ויותר  ה ורווחי  רבות, הן בשל הרפורמה והן בשל יוקר המחי
 ותר חקלאים מחפשים ובונים אלטרנטיבות משלהם לסחר הוגן.וי

אשר מפגיש    -יוזמה חדשה של קבוצת שאן הביאה להקמת המיזם חקלייתא  
עם   נוספים  ישראליים  וחקלאים  המעיינות  עמק  חקלאי  את  ישיר  באופן 

 , ומביא את התוצרת המקומית עד הבית.הצרכנים
  הערך   שרשרת  והשבחת  וחיתפבהמיזם נולד כחלק מתפיסת עולם הדוגלת  

באתר אינטרנט חדש ניתן למצוא   .ויזמות  חדשנות  עידוד   לצד  ,באזור  העיסוק  מאפייני  גיווןו  עסקי  פיתוח  האזורית,  החקלאית  הפעילות  של
והצפון, ובהמשך ועוד תוצרת מקומית משובחת המגיעה כמעט מדי יום לכל רחבי העמק    כל התוצרת הכוללת ירקות, פירות, בשר, דגים  את

 תתרחב לכל הארץ.
   << לאתר חקלייתאומביאה עימה גאווה ישראלית לשולחן.  יוזמה חשובה וחדשנית התומכת בחקלאיםזו 
 

 מנגינה שמתחילה 
הקונצרט לגנים שכבר הפך מסורת רבת שנים בעמק הוקדש השנה לשיריו  

שנים    17  -היוצר והפזמונאי אהוד מנור אשר הלך לעולמו לפני כהנפלאים של  
 שירים ופזמונים.   1,000והשאיר עושר גדול של מעל 

מופעים   בשלושה  אתמול  נפתח  קונצרטים  סדרת  בעצם  שהוא  - הקונצרט 
בבוקר הגיעו ילדי הגנים ובשעות אחה"צ קהילת העמק, משפחות וחברים של  

ה של המרכז למוסיקה, אשר הובילו את בנות מקהלות לילך הבוגרת והצעיר
 המופע הצבעוני בכישרון ובחן רב.

הקונצרט לגנים מהווה חלק מתהליך המתרחש לאורך כל השנה, שבו מגיעות 
המורות למוסיקה, מלמדות שירה מוסיקה ותנועה בגנים ומכינות את הילדים  

פע, ואף  לתוכן שאותו יחוו בקונצרט. כך הכירו כל הילדים את כל השירים במו
היו שותפים פעילים לכל אורכו. זהו מפעל יפה וחשוב שמגיע לכל ילדי העמק, אשר מזמזמים שירים שהם נכסי צאן ברזל ביצירה ובתרבות  
הישראלית. דברי הסיום של המופע הוקדשו לנגה תמיר ממנה נפרדנו לפני כחודש והייתה ההוגה, היזמת והרוח החיה והיצירתית של כל  

 יקה בגנים.תכניות המוס
שישי   המרכז    - מחר,  השותפים:  לכל  וברכות  כוח  ישר  החינוכיים.  הצוותים  עם  הגנים  ילדי  יגיעו  אליהם  נוספים  מופעים  שני  יתקיימו 

 למוסיקה, אגף חינוך והמתנ"ס של המועצה, משרד החינוך וקרן קרב. 
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