
 

 

 

 
 כנס ראשי רשויות בבי"ח פוריה

פורי לכנס חגיגי במרכז הרפואי פדה  ובאשכול הגליל המזרחי    ה ביום שני התקיים כנס ראשי הרשויות החברים באשכול כנרת עמקים 
 ד"ר ארז און.  -בהובלתו של מנהל המרכז 

וביניהם: ובינוי ברחבי המרכז הרפואי  פיתוח  רבים של  תיאר את ההתקדמות המשמעותית שנעשתה בפרויקטים  און  בניין    שיפוץ  ד"ר 
מחלקת טיפול    פתיחת  ,פתיחת מכון סי.טי חדש וממוגן הכולל שני מכשירי סי.טי מתקדמים ביותר ומרפאות חוץ והקמת מכון שמיעה חדש  

  ד"ר ניזאר חוראני, מנהל יחידת שבץ מוחי .  2024ח במהלך  מתקדם ויפתה , ופרוייקט מרכז השיקום לצפון  בעוד כחצי שנה  נמרץ חדשה
 ועל הקמת מחלקה נוירולוגית במרכז הרפואי.  מוחהנתורי  , על פתיחת מרכז צ EEG,EMGשירותים כמו    תהוספדה, על  היחיהקמת  סיפר על  

יכולים לקבל שירותים רפואיים טוביםוחשוב  זה היה מפגש מרתק   . בית החולים מגיע להישגים רבים, וכתוצאה מכך התושבים באיזור 
  ומצילי חיים.

 
 בית הבד 

 מייצרים שמן זית כבר מספר שנים. –בבית הבד שמן שאן 
מסורת ארוכה של גידול    יש אזור  לופרוסים בעמק המעיינות,   זיתים  דונם של כרמי  3,500-כ

 עצי זית.  
מגיעים  נמסקים  ההזיתים   שאן”,  בכרם,  “שמן  הבד  שם לבית  למועצה,  בסמוך  הנמצא 
במקום  פיתוחים פורצי  מגבשים    –ף  בנוס  .הזנים השונים של שמן הזיתמהם את    מייצרים

עינים הופכים לחומר בערה,  ר : הגבים עם הסביבה בעזרת שימוש בכל חלקי הזית ידרך המיט
הגפת המופרדת בתהליך ייצור השמן הופכת לקמח זיתים מיוחד ושאריות המים בתהליך  

מבית   assiהייצור )מי העקר( הופכים לתוסף מזון לעופות כתחליף לאנטיביוטיקה. שמן הזית  
רים )וחנות( שבו מוצגים כל סוגי שמן הזית,  מרכז מבק  -עמק המעיינות משווק בכל רחבי הארץ, ולאחרונה אף נפתח במבנה בית הבד  

 אותם ניתן לרכוש במקום.
 

 יק"א
ערך ביקור היכרות בעמק. וויליאם שהגיע עם מנכ"ל    הנכנס  נשיא קרן יק"א  –ליאם כהן  ויו

ונפגשו עם אנשי    ובמלכישועסיירו בחוות עדן, בעידן טכנולוגי, בבית הבד,    – הקרן זאב מילר  
צבי. בטירת  בתחומי   התמרים  בעמק  ופעילויות  יוזמות  במגוון  ושותפה  תומכת  יק"א  קרן 

תוך הצגת רעיונות  מפרוייקטים רבים החלו דווקא  החקלאות, החינוך, היזמות והחדשנות.  
לקרן, אשר ראתה בהם פוטנציאל, והחליטה לקחת חלק, לתמוך ולהיות שותפה בפיתוח  

בחרו להיות חלק בהצלחתם.    והםכאלה שכבר קיימים ושבו את ליבם    –ם  אחריהרעיון, ו
איחלנו לוויליאם הצלחה בתפקידו החדש והודינו לו ולזאב על התמיכה והשותפות בפיתוח  

  והצמיחה בעמק.
 

 המקפצה 
לשני בתיה"ס העל תכנית משותפת  היא  וגאון   -יסודיים בעמק  -המקפצה  דרכא  שק"ד 

ט' כיתות  לתלמידי  המיועדת  דרכא,  טכנולוגי-הירדן  בעידן  ומתקיימת  אגף    ,י'  בשיתוף 
למידה שבועי  ליום  תכנית המקפצה התלמידים מגיעים  ואגף הקהילה. במהלך  החינוך 

בין מג ואחרים, במטרה לייצר  בעידן טכנולוגי המבוסס על בחירה  וון קורסים טכנולוגיים 
 חוויה של הצלחה בלמידה והעצמה אישית. 

כנית )כיתה י'( מבצעים פרויקט אישי שבו הם מפתחים  ו ה של התיתלמידי השנה השני
ובונים מוצרים שנותנים מענים לצרכים שונים בקהילה. לדוגמה עגלת ספריה ניידת לבי"ס  

 ל לתזמון התור לנדנדה בבי"ס לחינוך מיוחד.שאין לו ספריה, או שעון חו
המועצה וכל צוות  של  הגיעו התלמידים והוריהם, נציגויות מחנכים ומנהלים מביה"ס, נציגויות מאגף החינוך    שהתקיים השבוע  לערב הסיום

תה חגיגית במיוחד והגאווה ייהאווירה ה   שאו ברכות והוצגו פרזנטציות של התלמידים.יהמקפצה. בתערוכה מרשימה הוצגו כל הפרויקטים, נ
 ברכות לכל בוגרי המקפצה!  ניכרה על פניהם של התלמידים והוריהם.
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 מרכז למוסיקה מתחילים להרגיש את סוף השנה ב

עם תלמידי כיתות ג' בסדרת מופעי    בשבוע שעבר  החלוסיום שנת הלימודים בנש"ר    אירועי
אשר פעלו    תלמידי בתי הספר היסודיים של עמק המעיינות  אחה"צ עם ההורים והמשפחות.

והמגוונת לידי ביטוי את העשייה הרבה  , במסגרת שעות הלימודים במרכז למוסיקה, הביאו 
 רקדו, ניגנו ושרו לקול תשואות הקהל בשלושה קונצרטים משמחים ומרגשים.  

של    הקרב ובא,  סיומה של השנה  של הצגת תוצרים לרגלחגיגי  ערב  נערך    –בשלישי האחרון  ו
תלמידי ההרכבים של  דרכא.     וגאון הירדןדרכא  בתי הספר שק"ד  מיקה  סמגמת המותלמידי  
ט' ותלמידי המגמה שלומדים לקראת בחינת הבגרות התיאורטית במוזיקה הכינו מגוון  -כיתות ז'

 והפגינו רוב כישרונות והשראה. במגוון סגנונות  של קטעים מוזיקליים
מאחורי כל המופעים וערבי הסיום עומדים אנשי הצוות של המרכז למוסיקה בניהולו של יוסי  
ליכולותיהם   ביטוי  מתן  תוך  השנה,  כל  לאורך  מצויינת  מקצועית  עבודה  עושים  אשר  שור, 

 ויצירה. וחוזקותיהם של התלמידים והתלמידות וכר נרחב לביטוי עצמי
 

  אירוע סיום עונת הכדורסל
 .מעיינות-השבוע התקיים טקס סיום העונה לליגות התחרותיות בכדורסל של מועדון גלבוע

התרגש    הקהל , וגם ממאמנים אשר יוצאים לדרך חדשה, ובוגרים מהישובים שלנו 18מתוכם  בוגרי המועדון 46 ו מדנפר בטקס החגיגי 
השנה שהתאפיינה בחזרה לשיגרה מסתיימת בהצלחות רבות, זכייה באליפויות  .בחלוקת גביע לקבוצת הספיישל אולמפיקס של המועדון

א על אליפות המדינה ומחר יום שישי יתקיים  "ת מול הפועל תדקבוצת הנוער מתמוד .ליגה, עלייה לשלבי גמר סופיים בגביע ועוד
 !. מחזיקים אצבעות המשחק המכריע

 
 ערב הוקרה למתמידים המקום הראשון הוא שלנו ו

קים, שוטר קהילתי ומפקד  "קבוצת המגבניקים של העמק המורכבת ממש  –חבל המעיינות  
זכו ערב חג השבועות במקום הראשון במג"ב צפון.   - בסיס המתנדבים והמתנדבים בעצמם  

ידי   וביניהם: תפוקות הזכייה במקום הראשון מבוססת על יעדים ומדדים הנבחנים על    מג"ב 
ם.  התקיים ערב הוקרה למתנדבי  -   אתמול  מקצועיות, נחישות, ואחוזי התנדבות. וו  מבצעיות

רחבי המועצה להגברת תחושת הביטחון הקהילתי ולמניעת  תנדבי יחידת המתמי"ד פועלים במ
חריגים.  למאהביחידה    אירועים  סיורים  ימ  מתנדבים   קרוב  שעורכים  המועצה  בעיקר  ישובי 

והישובים המועצה  בשטחי  ולתת    ,בלילות  ברכוש  ופגיעה  גניבות  מפני  ולהרתיע  למנוע  כדי 
וחולקו פורשים,  המ  בפרידה  מקצועית המשיך  הדרכההחל בערב  המענה מיידי בעת הצורך.  

נצ"מ גולן שרוני, מפקד מרחב צפון    - כבדו בנוכחותם  את הערב המיוחד    .תעודות למצטיינים
כשבסיומו חולק שי    ,משטרת בית שאןו  ומפקדים נוספים ממג"ב  , דה נחוםשל מג"ב שהוא מש 

 לכל הנוכחים מתנת מחלקת הביטחון של המועצה.
 

 אזורי  כנס חינוך 
  – : מוציאים את החינוך מהבידוד  תחת הכותרת   בשיתוף עם מכללת כנרת  כנרת עמקים  הרשויות   של אשכולהבוקר התקיים כנס חינוך  

, אשר שמעו  רשויות האשכול  15אנשי חינוך מכל  הנעת שותפות אזורית פוסט קורונה. בכנס שהתקיים בטבריה לקחו חלק מעל מאתיים  
התקיימו מעגלי שיח  בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי ועוד. לסיום  הרצאות קצרות על חינוך בעולם המשתנה, שבירת מחיצות  

 של השותפים הרבים להנעת תהליכים אזוריים משותפים. 
 
 

 
 

 , שבת שלום
 יורם קרין

 ראש המועצה

 
 
 
 
 


