
 

 

 

 מים את הבריאות על השולחן ש
    טה לרפואה בצפת בפקול קבינט השרים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בראשות השר לפיתוח הנגב והגליל עודד פורר,יום שני התכנס  ב

לשפר את איכות שירותי הבריאות הציבוריים    נועדשמיליון ₪    39בתקציב של    ,על תכנית מיוחדת לקידום וחיזוק תחום הבריאות בנגב ובגליל  וקיבל החלטה
  במפגש לקחו חלק גם שרי הבריאות ניצן הורוביץ ושר  .באמצעות תוכניות ייעודיות בתחום הבריאות, כוח אדם ותשתיות  ,הניתנים לתושבי הנגב והגליל

נושא הבריאות הוא אחד   ים.נוספ   ואנשי מקצוע   ,  ראשי רשויותמנהלי בתי החולים בגליל ומנהלי קופות החולים,  התפוצות נחמן שי באמצעות הזום,  
. אנו  ם החדש, שבנוסף מקדם ביחד עם המרכז הרפואי פוריה את הקמת מרכז השיקוהנושאים המרכזיים שבו אנו עוסקים גם באשכול כנרת עמקים

 . באשר הםלכל אחד ואחת  זכות בסיסית וכי זוהי אמינים כי לתושבי האזור מגיעים שירותי רפואה מצויינים, טובים ונגישיםמ

 
 שירות בשלטון המקומי 

נציגי משרד ה בנושא השירות במרחב הכפרי. בכנס שבו לקחו חלק  מנהלי שירות  פנים, ראשי רשויות, מנכ"לים,  ביום שלישי, התקיים כנס שעסק 
האזורי  במועצות מרכז השלטון  להציג  ,  ונציגי  ומוצלח   אתהוזמנו  כמהלך אסטרטגי משמעותי  והדיגיטל שהוטמעו בשנים החולפות  השירות    תהליכי 
תהליכי הובלת והטמעת חשיבות, אופן, וחווית השירות לתושב בקרב  את  הצגנו    אחרות.  מועצות אזוריות ורשויותבקרב   המהווה מודל למידה  במועצה,

 באמצעות האתר והמענה הישיר במוקד המועצה.  דיגיטליים עובדי המועצה, צריכת השירותים בקרב התושבים, המעבר לשירותים
סים לפתח שירותים אשר יתנו  כים אלו מלווים בהעלאת נושא השירות כנושא מרכזי על ידי הנהלת המועצה, ויצירת שפה בקרב העובדים אשר מגוי תהלי 

 באופן קל מותאם ויוזם. מענה לתושבים 

 
 מצילים את ענף התמרים 

בהשתתפות חברי   ,ובערבהאתמול התקיים כנס חירום להצלת ענף התמרים בעמקים בבקעה  
ומגדלים. ארגונים  מועצות,  ראשי  התמרים   כנסת,  לאור ה ענף  של  מצוי  של  כו  המזרחי  הגבול 

שעד לפני  ענף חשוב מאוד באזורים אלו  . זהו  מדינת ישראל מהווה מגן ושומר גבולות וקרקעות
  ון אפריקה תחרות גדולה מצפלאחרונה נפגע קשות בשל  וענף רווחי ומשגשג  היה  שנים    3  -כ  

הפלסטיניתו שווקים,  הרשות  במספר  בארצות ,  חרם  הישראלית  התוצרת  על  גבוהים  מכסים 
כמו מחירי מים, גדולות  ייצור  עלויות  ועוד,  עובדים  היעד,  וראשי  .  ריבוי משווקים  חברי הכנסת 

.  להציף את כל הצרכים והבטיחו המשך תמיכה וסיוע   אותםהזמינו    ,המועצות חיזקו את המגדלים
 התוצרת. תוך שמירת איכות ומקצועיות בענף  עם זאת הציגו את הצורך בהמשך התייעלותיחד 

 
 לשנת הלימודים הבאה מתכוננים

הבוקר קיימנו פגישת היערכות לקראת שנת הלימודים תשפ"ג בלשכתה של מנהלת המחוז ד"ר  
שמחון. שנת   אורנה  לתכנון  החינוך  ובאגף  החינוך  במשרד  נערכים  הזו  בתקופה  שנה  בכל 

רחשים בחינוך  הלימודים הבאה. הצגנו בפני מנהלת המחוז והצוות את תהליכי החדשנות המת
המתחדשים כל הזמן ואת הצורך  בעמק, את צוות מובילי החינוך, את מרחבי החינוך האזוריים  

בתוספות בינוי בבתי הספר, בשל הצמיחה הדמוגרפית המואצת בעמק. הודינו למנהלת המחוז  

 .ין, על המעורבות ושותפות האמתמצויהוצוותה על שיתוף הפעולה ההדוק ו 
 

 כדורעף עולה
עם הצטרפות    .בכדורעף לליגה לאומית  בוגרי עמק המעיינותרגע לפני חג הפסח העפילה קבוצת  

לגור בעמק   הם  מטרה: לעלות לליגה לאומית.    שמה לעצמה הקבוצהשחקנים צעירים שחזרו 
ומורה בבי"ס שקד וביחד  עמק המעיינות  שחקן מחלקת הנוער     פבל פולקובגייסו למשימה את  

לעמוד   הערכה  מעוררת  בצורה  הצליחו  הקבוצה  מנהל  גרוס  וחפר  הענף  רכז  אשל  אהוד  עם 
אוהדים משלנו . עלייה   100לאחר משחק מכריע בעמק הירדן בו צפו מעל , יגהבמטרה ולעלות ל

זה    תזו מבטא היסטורי  לענף  הפריחה שיש בעמק  ילדים למסגרות  ע את  עשרות  ם הצטרפות 
   !חו יעלו והצל  .האימון

 
 לתקומה בין שואה 

  לשואה ולגבורה. בישובים מתקיימים טקסים, וסיפוריהם של ניצולי השואה ומשפחותיהםהיום מציינים בכל רחבי העולם ובקהילות שלנו את יום הזיכרון  
הימים שבין פסח ליום העצמאות הם ימים מורכבים וקשים.   : בבתי הספר ובישובים.במסגרות שונות מסופרים      -הכל כך חשובים להעברה מדור לדור  

 , על יקיריהם  משפחות השכולולסיפוריהם של  ובני משפחותיהם  וריהם של ניצולי השואה  זניים כרויות לסיפואלו הם ימים שבהם הידיים מושטות והא
 אשר נפלו על משמרת המדינה. 

, בני העמק אשר נפלו על הגנת העמק והגנת מדינת ישראל לאורך נציין את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה  –בשבוע הבא  
יתקיים טקס באנדרטה האזוריתביום רביעי    השנים. מכן  ,  בבוקר  ובתי העלמין בישובים  –לאחר  יום   –וכבר בערב    טקסים בבתי הספר  יחלו חגיגות 

ת בישובים ובקהילות,  ו ת הנשמרו ניתן לראות את המסור  -  וי בימים אלההבאים לידי ביט   צד הקושי והכאב הרבל  .למדינת ישראל  74  –העצמאות ה  
 ולארץ. והחיבור למקום, לעמקמשפחות אנשים ולהטקסים המרגשים, החיבוק ל

 

 שבת שלום,
 ה ראש המועצ יורם קרין,
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