
 

 

 

  
 

 קפה הזדמנויות 
של   הפסקה  לאחר  שלישי,  טכנולוגי    3ביום  בעידן  התקיים  "קפה  אירוע  שנים, 

קפה הזדמנויות הוא יריד יוזמות חינוכיות וקהילתיות הנבנות לאורך השנה   הזדמנויות".
 ות הפעילים במגוון תחומים.בשדה החינוך ומוצגות בפני קהל המחנכים ואנשי הקהיל

לא   הקורונה  שגם  בעמק,  במתרחשת  הרבה  לעשייה  להתוודע  נפלאה  הזדמנות  זוהי 
לכו וגדלו והיצירתיות באה לידי ביטוי  יכלה לה, ואף להיפך: מספר היוזמות וההזדמנויות ה

גם  כמובן  ות ובגינות ואבמרחבים שונים: ברחבי הקהילות, בבתים, על המדרכות, במדש
 . , ובחינוך הבלתי הפורמליבתי הספר ,בגני הילדים

המתרחשות בכל המרחבים:  באירוע הוצגו קרוב לארבעים יוזמות חינוכיות וקהילתיות  
ביוחקר, ועדות ילדים למעורבות אזרחית טובה, שומרי הנחל, קורס צילום בסמארטפון בחווה, בית ילדים יער, סדנאות עבודה ותעסוקה, 

 מדעים במרחבים הפתוחים, מעבדת חדשנות ועוד ועוד.
גאווה על כל היצירה החינוכית המתרחשת בעמק המהווה השראה ולמידה לרבים, החיבורים הישנים    -  שם  ו ה שמחה היגאווה גדולה והרב 

 כך ארוכה.  והחדשים בין האנשים והשמחה לשוב ולהיפגש לאחר תקופה כל
  חינוך בישראל ובעולם.ה  שדיבר על מגמות  ,אשר היה שותף לעשייה במשך תקופה ארוכה   ,את האירוע הנפלא חתם יעקב הכט מערי חינוך

ועידן טכנולוגי על ההזדמנות   ישר כח גדול לצוות אגף החינוך ללא ספק עמק המעיינות הוא בית ספר אחד גדול ויש לנו חינוך מצוין בעמק. 
   הנפלאה לשיתוף ולהצגת הפעילות הרב גונית המתרחשת בעמק.

   ל היזמויות שהוצגו באירוע << בה מופיעות כ  2022לחוברת קפה הזדמנויות  
 
 

 נשות אשכולות 
 כנרת עמקים בחצר כנרת. בהובלת פורום נשות   "אשת אשכולות"  ביום שני התקיים כנס 

לקחו חלק באירוע שהיווה אירוע מסכם לשנת הפעילות. המפגש היווה מקום מצויין רשויות האשכול    15נשים מנהלות ומובילות מכל    170
 ת ברשויות. ו ת המתרחשיו, העלאת רעיונות ולמידה מפעילואזורית כבסיס לשיתופי פעולההרשת ה חיזוקל

סיפרה על המניע אשר ח״כ ענבר בזק  . עוד התארחה בכנסוהנחתה פאנל של מנהלות מהמגזר הציבוריהרצתה חנה רדו במהלך האירוע 
 היה כנס חשוב ומרתק. שלה למעבר לפוליטיקה כמקור השראה.

 
 

 ביקור קק"ל
,  "לקק  של   הכספים   עדתותאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים והבכר, יו"ר    יעקב

)מנש ומנשה  גברי איכנולד, מנכ"ל קבוצת שאן  לביקור  ( שלום  ביקר אצלנו. הצטרפו 
עדן, בה קק"ל שותפה   הירדן. התחלנו את הביקור בחוות  ומפעלי עמק  מנכ"ל צמח 
וותיקה וטובה, והדגשנו את חשיבותו של המו"פ החקלאי האזורי בפריפריה, הצגנו את  
האתגרים ואת שיתופי הפעולה האזוריים, ואת התוכניות להקמת המיזם הסולרי האזורי  

 המיזם החדש והייחודי של קבוצת שאן.    -י ולחקלייתא  והמשותף. המשכנו לעידן טכנולוג
 
 

  JNF ביקור משלחת קרן הדיור 
נציגות    15- ביום רביעי האחרון זכינו לביקור מיוחד של משלחת מארצות הברית של כ

 . JNF USAונציגים מקרן הדיור 
לפתח ניתן  באמצעותו  ביניים  במימון  מסייעת  של    הקרן  קטן  במספר  גם  שכונה 

ישובים  בהביקור התמקד    .עמקישובים בצמיחה משמעותי ב  זרזמהווה  והיא    ם,משתכני
 .מעוניינת להשקיע בעתידאו  במועצה בהם הקרן השקיעה בעבר

 .שמחנו מאוד לפגוש את ידידינו, הודינו להם על הביקור ואנחנו מצפים כבר לביקור הבא
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https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2020/01/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-5-2022-%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%91.pdf


 

 

 
 
 
 

 
 מסע בשביל 

גאון   חינוךשל כיתות י' מבית ה  עמק המעיינות  אתמול בבוקר יצא לדרך המסע בשביל
ייחודי כי הוא מסע    הינו  האך השנ  ,הינו חלק ממסורת רבת השנים  המסע    .הירדן דרכא
שבו הגדירו התלמידים את ערכי     מרחבים בניהול עצמי": "תלמידים עצמם בהובלת ה

המסע: שייכות, ומטרות  שכבתי,  גיבוש  הקשבה  הנאה,  העמק,  הכרת  קהילתיות, 
התנדבותית,   רוח  צוות,  עבודת  לעשייה,  מוטיבציה  האחר  ופתיחות,  קבלת  תרומה, 

המסע נפתח באזור קיבוץ כו.  התלמידים לקחו חלק פעיל בהפקת המסע ובמהל  ועוד…
משם צעדו דרך נחל    אנשי צוות ומלווים,  ,תלמידים  -עם קרוב למאה משתתפים    גשר

והבוקר יצאו לצעוד ,  עם דמויות מהעמקלמעגלי שיח  , בערב נפגשו  תבור לכוכב הירדן
זו חוויה משמעותית  דרך מעלה הר ציון עד חוות דושן.   וחשובה, ואנו מברכים את התלמידים על היוזמה  בימים אלה כשהעמק יפהפה 

 והביצוע. 
 
 

 הסברה בשעת חירום 
, מנהלי ישובים, דוברים ומעבירי מידע בישובים להשתלמות  , התכנסו יו"ר צח"ימשא

ידי העיתונאית,   נטעלי שם טוב,   אשת התקשורתוהסברה בחירום אשר הונחתה על 
גם של    שהיא  המקצועית  ההכשרה  על  והאחראית  בחירום  תקשורת  למצבי  מאמנת 

הצורך עם התפרצות נגיף הקורונה התמודדו הצוותים היישוביים עם    המסבירים בצה"ל.
 בהעברת מידע והסברה באופן רצוף ושוטף כמעט מדי יום.  

חשוב לציין כי דווקא אירוע זה חיזק את הרשתות ואת אופן העברת המידע גם בתוך  
ועובר  נגיש  אכן  המידע  כי  לדעת  נוכחים  ואנו  והישובים  המועצה  בין  וגם  הישובים 

   לתושבים באופן קל ומותאם. 
נטעלי את עקרונות הה  -בהכשרה   והצוותים תרגלו תרחיש של רעידת אדמה,  סהסבירה  דיברה על עמידה מול מצלמה,  ברה בחירום, 

 תקשורת.  ההסברה לציבור ועמידה מול מצלמות 
 
 

 נוחי מנדל 

. הצגנו לנוחי את הפעילות שנעשית בתחום הביטחון במועצה טחוןיראש היחידה להתיישבות במשרד הב  -נוחי מנדל  אצלנוהבוקר ביקר 
 ואת הצרכים הנדרשים על מנת לספק לתושבים תחושת ביטחון במקום.

ברק מוכיחים שיש צורך  רעו בבאר שבע, בחדרה ובבני יטחונית והפיגועים שאימאתגר מאוד מבחינה בקשה, עצוב והשבוע החולף היה 
 בערנות ובמוכנות. 

 
 

 ביטחון 

הארץ ברחבי  שהתרחשו  הביטחוניים  האירועים  האחרון,    לאור  הכוננותבשבוע  רמת  הועלתה  אצלנו  בסביבת   -  גם  מג''ב  סיורי  תגבור 

המועצה נמצאת בקשר רציף עם  הישובים בכלל וסביב מוסדות החינוך בפרט, הרבשצי''ם בישובים גם הם בכוננות, מחלקת הביטחון של 

לתושבי המועצה את הביטחון המקסימאלי. על מנת לספק  נמצאים    כל הגורמים הרלוונטיים  ואנחנו  מיוחדות  אין הנחיות  לעכשיו  נכון 

 בשגרה.

 
 
 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין,

 ראש המועצה


