תושבות ותושבים יקרים,
אנו ממשיכים במלוא המרץ לאייש את התפקידים
במועצה.מולעינינועומדתהמשימהלבנותצוותאיכותי
מאוד ,מנוסה ,ולצידו הצעירים  -דור העתיד  -שיישאו
בעולבהמשך.
לתפקידמנכ"ליתהמועצהנבחרהאתילוי.זהומינוישל
משרת אמון ע"י ראש המועצה ,מינוי שמאושר בוועדה
מיוחדת של משרד הפנים ושל נציגי המליאה .לאתי
ניסיון ציבורי רב ומוצלח .היא שימשה במהלך הקריירה
בתפקידים של מנהלת אדמיניסטרטיבית ,מנהלת
משאבי אנוש ומנכ"לית מועצה אזורית משגב במשך
 9שנים .אתי מביאה למועצה שלנו ראייה חדשה מבוססת ניסיון כולל במועצה אזורית גדולה
ומורכבת.אתיתושבתהרחלוץ.תתחילעבודתהאצלנוב .19.5.19 -
לתפקיד הקב"ט נבחר במכרז איתי כרמון מרמת-יוחנן .איתי שירת כקב"ט במשך שנים רבות
בחברותשונותבארץובשניםהאחרונותבקיבוצו.לאיתיולצוותהביטחוןמשימותרבותומורכבות.
אני רוצה להודות לגבי שנער מזכיר הוועדה המקומית ומנהל מחלקת תכנון שיוצא לגמלאות על
ששירת במסירות בתפקידים אלו במשך  20שנה.
מליאתהמועצההחליטהבישיבתההאחרונהעלחלוקתתקציביפיתוחליישובים,בסךכ 4.5-
מיליון  .₪זאת לעומת תקציבים של  1.5מיליון  ₪שחולקו בשנים  2017ו 20% .2018-מהסה"כ
יחולקושווהבשווהביןהיישוביםוה80%-הנותריםלכליישובעפ"ימספרהתושבים.
תקציבי הפיתוח יאפשרו לישובים לעשות פרוייקטים רבים יותר ,כשהתנאי הוא ששני שלישים
מהתקציב היישובי יוקדש לפרוייקטים של סלילה ותיעול .אני גאה שאנו יכולים לאפשר חלוקה
זאתולצידהלשמורעלאיתנותהמועצה.
לסיום -לפנינופרוייקטיםרבים.המשימההעיקריתבהאנימתכווןלהתרכזבשבועותהקרובים
היא הכנסת תכנים לחברה הכלכלית של המועצה .מדובר על מינוי בעלי תפקידים ,מועצת
מנהלים והתחלה קרובה של פרויקטים כגון בניית התשתיות בהרחבה של כפר המכבי ושל
נופיתג'.באמתחתנועודרעיונותרביםעבורחברהזאתוהיאמהווהמקורכלכליעתידישיאפשר
שיפורהשירותלתושבים.

ועדה ציבורית לענייני חינוך | סיכום ביניים

סיום מחזור מ״ו כרמל זבולון

הועדה הוקמה ביוזמת ראש המועצה ובתמיכתו מתוך
רצון לנסח תפיסה חינוכית של המועצה בנושאי חינו ך
וגיבושהמלצותלפתרונותמעשייםבעיקרסביבשלושה
נושאים :חינוך דמוקרטי ,בית הספר נופית ,וחינוך בלתי
פורמלי.
הדיון התמקד בלמידה ובניסוח של ערכים חינוכיים
וחברתיים ,שתומכים בתהליכי התפתחות ולמידה
משמעותית של ילדים צעירים ונוער בני כל המגזרים ,תושבי המועצה .זאת מתוך הסתכלות על
החברה העתידית ועל המיומנויות הנדרשות לבוגרים ולבוגרות .דגש מיוחד ניתן לחוויית הלמידה
העכשווית ולכישורים האקדמיים ,האישיים והבין אישיים הנחוצים על מנת להיות אדם משמעותי,
לומדאוטונומיובעלרווחהנפשיתוחברתית.
חברי הועדה  -אילה פרידמן (מרכזת ,נופית) ,אורית שטייף (מ"מ מנהל מח' החינוך ,רמת יוחנן),
בושרא חוואלד (ראס עלי) ,גלית לב רן (נופית) ,וואהיל עמרייה (איבטין) ,עינב שגיב (יגור) ,ענבל
שהםרז (רמתיוחנן),רותםענבר (יגור),שקדבירנבך (כפרמכבי),תומרדרורי (שערהעמקים).
חשוב להדגיש שחברי הועדה הינם מתנדבים ,תושבי המועצה בעלי עניין בחינוך הציבורי אשר
הוצע להם להצטרף לועדה ,לאור תרומתם לחינוך ביישוביהם ובמועצה בהקשרים שונים בשנים
האחרונות.ההרכבנפגשאחתלשבועייםומיועדלסייםאתעבודתובחודשמאי ,2019כפישהובטח
עלידיראשהמועצה.
בסוף התהליך הוועדה תניח המלצותיה בפני ראש המועצה ,שיבחן ויחליט כיצד לקדם את הדיון
והיישוםבהמלצות.
איילה פרידמן | יו״ר הועדה
							

ביום חמישי ,ה  11.4.19 -חגגו תלמידי שכבת י"ב
בכרמל זבולון ,מחזור מ"ו ,את מסיבת סיום הלימודים.
 161התלמידים יחד עם צוות המחנכים ,הובילו תהליך
כתיבה וחשיבה שסופו הוצג בערב המסיבה .המסיבה
הייתה צבעונית ושמחה ועל הבמה היה שילוב
בין "ארץ נהדרת" במבט בית ספרי לבין שירים וריקודים
שתיארו את ארץ ישראל היפה והטובה .המופע בויים
על ידי אורי זגורי ועל התנועה והמחול  -יאנה גרודמן.
המוני תלמידים הופיעו בכל קטע מחול והאירו
את האולם בתלבושות צבעוניות ,בתנועה ובחיוך.
תכני המופע עסקו בעולמם של בני הנוער  -חיי היום
יום בבית ספר ,חלומות כלכליים ,הבדלים בין יישובי
הקהילה שלנו .התכנים שילבו הומור בנוסח ארץ נהדרת
ואירוניה דקה ,כפי שהם רואים את עולם המבוגרים וגם
את עולמם שלהם.
ביום שאחרי הבחירות ,רגע לפני ניסיון הנחיתה של
החללית "בראשית" על הירח ,ביום שכזה היתה
גאווה גדולה להיות חלק מהאירוע .הצוות ,המשפחות
והתלמידים יצאו בתחושה  -שאין דבר ששמחת
הנעורים לא תוכל לו!
דורית שריג | מנהלת כרמל זבולון

יום המעשים הטובים 2019

השנה יום המעשים הטובים היה גדול מתמיד בשל
השותפויות הרבות שנרקמו עם המחלקות במועצה,
בתי הספר ,ארגונים ויישובים .הפרויקטים השונים נגעו
בכלתחומיהחיים:שופצודירהומועדוןקשישים,נארזו
חג שמח לכולכם ,בריאות ושקט אצלנו במועצה ובארץ בכלל.
סלי מזון ,נצבעו גדרות ,גינות ציבוריות טופלו ונשתלו
צמחים לשיפור מראה סביבתנו ,באושא העתיקה
בברכה,
יצאו בני נוער לחפור ,הושם דגש גם על קשר רב דורי
עמוס נצר
והתקיימומפגשיםבבתיאבותבמועצה.
ירידים קהילתיים התקיימו ביישובים שגייסו כספים
לעמותת סאנרייז-כץ ,בעמותת דורות התקיים יריד
ברכת חג שמח לתושבי המועצה
אדם לאדם שבו פעלו יחדיו כ  300 -איש בתחנות
שונות  -תלמידים מניצני זבולון ,עובדי המועצה באי
לכל תושבי המועצה ,הדרים והנמצאים בארץ ובחו"ל,
דורות,מועצתנוערותלמידיםמכרמלזבולון.
מברך את כולם בברכה שתעמוד בבסיס חיי החירות
קבוצות נשים מהכפרים התארחו ליום העצמה בגן
לכל אדם באשר הוא אדם .כל מהותו של חג הפסח
הבוטני בהובלת צוות המתנדבות שם ועוד פרויקטים
ובעיקר הבא לידי ביטוי בליל הסדר ,עמידת האדם על
רביםיצאולפועל.
עקרון החירות .פרעה במצרים ,כמו כל הרודנים שבאו
תודה לכל השותפים הרבים שעזרו בעשיית הטוב
אחריו ,פעלו לשלילת זכויותיו של האדם ,לא מתוך הכרה
ותרמוגםמזמנםוגםמשאבים,עלמנתלהריםבפעםהשלישיתבמועצהיוםשכולומוקדשלעשיית
בטיב התפוקה שניתן להוציא מהאדם בשלילת חירותו ,כי אם ובעיקר ,מתוך ראייה מצומצמת
הטוב.
מאוד של הרודן ,לטובתו ולהמשך קיום ממלכתו .לכאורה ,ישראל יצאו ממצרים אחרי  210שנות
יישר כוח למתנדבים הרבים.
עבדות ,תוך הבטחה כי יכנסו לארץ המובטחת ,אלא שהכניסה לארץ המובטחת קיבלה תפנית 						
ויקי שלם | יחידת ההתנדבות
משמעותית ששללה את זכות יוצאי מצרים להיכנס לארץ ישראל .חז"ל עומדים רבות על עקרון 						
העבדות שאין מקומה בארץ ישראל ,בארץ ישראל עלינו להיות בני חורין ,כי רק ואך ורק בני
קידום פרויקטים | מחלקת הנדסה
חורין יכולים להצמיח מהשממה את טיב הארץ הזאת .לא היה די ביציאת ישראל ממצרים ,יוצאי
מדבר
מצרים היו עבדים משוחררים אך לא בני חורין ,היה צורך בעיכוב לדור נוסף ,ארבעים שנות
שמחלעדכןששניפרויקטיםיוצאיםלדרך.
המובטחת.
ורק אלה שנולדו למציאות חיים של חירות ,שאינם מיוצאי מצרים ,יזכו ויכנסו לארץ
הראשון,שיפוץוהנגשתאולםתרבותאזוריידלמגינים |העבודהתשליםאתהנגשתהאולםבאופן
חג
בברכת
הרמדאן,
בעקרון זה ,מבקש אני ללוות אף את תושבי המועצה המוסלמים לקראת חג
מלאכוללביצועשלמעליתבהתאםלדרישותחוקהנגישות,כמוכןישודרגומערכותהמיזוגבאולם.
כל
מיצוי
תוך
ויצירה
שמח ,מאחר ועקרון זה של חירות ,הוא לבדו מניב חיים של ברכה ,עשייה
העבודותימשכוכ 8-חודשים.
כוחותיו ויכולותיו של האדם באשר הוא אדם.
השני,הרחבתמועדוןהנוערבחוואלד |הגדלתהמבנהלטובתהוספתפעילויותחברתיות,העבודות
המועצה
תושבי
לכל
שמח
חג
			
ימשכוכ 8-חודשים.
המועצה
רב
יוסף,
מור
יעקב
הרב
			
מתן ורקר | מנהל פרויקטים
							

מועצת הנוער במועצה
מועצת הנוער של מועצה אזורית זבולון עברה ועד 
ת
תקינות מטעם משרד החינוך .משמעות התקינות היא
שמועצת הנוער פעלה ועובדת כחוק וניהלה בחירות
ת
דמוקרטיות בהתאם לתקנון העל הארצי .במועצו 
ת
אזוריות ישנו קושי להוציא תקינות ,בשל מבנה הרשו 
המצריך השקעה בהסעות ובעלויות גבוהות .מחלקת
הספורט והנוער ערה לחשיבות בטיפוח אקטיביזם
ומנהיגות צעירה ,אי לכך ,משקיעה רבות בתחום זה.
ענת טנא מלכין | ספורט ונוער
						

ועדת תיירות
ועדתהתיירותאשר אושרהבמליאתהמועצההאחרונההתכנס 
ה
לראשונה בתאריך  11.4.2019מתוך מטרה לחשוב במשותף ע ל
פיתוחהתיירותבמרחבהמועצהולגבשמדיניותבתחוםזה.בדיון
הוצגו תפיסות מגוונות הנוגעות לקריאת הנוף התרבותי ,היישובי
והתיירותי באזור ,כמו כן הוצגו גישות שונות בנוגע לפיתוח המרחב התיירותי .על רקע זה חברי
ת
הוועדהשמעוסקירההנוגעתליוזמותהתיירותיותהמתרחשותבנחלציפורי,נחלהקישון,בניי 
מסלוליאופניים וריצה,כמוגםאירועיתיירותברחביהמועצה.בנוסףלכךנחשפולשלדתוכנית
רב-שנתית בפיתוח עוגני תיירות ,מיתוג האזור ושיתופי פעולה עם גופים מסייעים כגון :קק"ל,
ש
רשות ניקוז נחל הקישון ,רשות נחל הקישון ,רשות הטבע והגנים ,משרד החקלאות ועוד .דג 
מיוחד הוקדש לשימור הסביבה והנוף ,חיבור בין היישובים לאזור ובין היישובים לבין עצמם
באמצעות פעילויות מקרבות ,פעילות אתגרית ,כמו ריצת מרתון חובקת יישובים ועוד .הרכבם
ס
המגוון של חברי הוועדה העלה את הצורך והנחיצות בשימור המורשת על כל מרכיבי הפסיפ 
האנושי והתרבותי של תושבי המועצה .חברי הוועדה העלו רעיונות בנושא תיירות נכנסת,
פעילויות מסחריות ,איתור מקומות לינה ,מסעדנות ,ערכי "קהילה וקיימות" ,חיזוק הקהילה,
אתריםארכאולוגיים,מרכזמידעלציבורושילובביןאתריםקיימים.
חברי ועדת התיירות :יואב זאבי  -סגן ראש המועצה ,אמיר יעקב  -רכז תיירות ,הלן בוטנסקי
 -מנהלתמחלקתתרבות,פרדקיןמיכאל -רמתיוחנן,ד"רג' קפסטור -כפרהמכבי,רפירוטנ ר
 -שערהעמקים,חסןחלדי -חוואלד,איסמעילחלדי -חוואלד,יניבאיזנבנד -כפרחסידים.
אמיר יעקב | רכז תיירות
							

יחידת קידום הנוער באיבטין

אירועי מחלקת התרבות | אפריל  -מאי 2019

יחידת קידום הנוער איבטין של המועצה ,נבחרה מטעם
משרד החינוך לקבל אות הערכה מחוזי .בתאריך 4.4.19
קיבל צוות היחידה תעודת הערכה על עשייה ייחודית,
משמעותית והישגים מרשימים בתחום הפדגוגיה ,תוך
ראייהחינוכיתטיפולית,המהוויםדוגמאומופתלמצויינות.
היחידה בהובלתו של עדואן חאלדי ורכזת ההשכלה שזא
שייני ,מטפלת בנוער נושר מהכפרים איבטין ,ראס עלי
וחוואלד ומאפשרת להם להגיע לתעודת סיום  12שנות
לימודותעודות בגרות.
עדי צמח | קב״סית המועצה
			

סרט

גויאבות

חוה״מ פסח
יום ג׳ | 17:30 | 23.4.19

סרט

מראות שבורות
יום ד׳ | 19:30 | 24.4.19

ערב משירי
ולאה גולדברג יד פוגשת
רחל המשוררת
יד אחות עושה כרצונו
יד פוגשת
יום ב׳ | 20:30 | 13.5.19
יד אחות
יום ג׳ | 17:00 | 14.5.19

מועצה אזורית זבולון

שבת | 21:00 | 4.5.19

חונכים את גן תלתן
טקס חנוכת גן תלתן בכפר ביאליק התקיים במעמ ד
ראש המועצה וכל המטה הניהולי ,צוות מחלקת
החינוך במועצה ,מפקחת משרד החינוך והמדריכה
הפדגוגית,נציגיהועדוצוותהגןוהילדיםכמובן.
הגן נפתח בשנת הלימודים תשע"ז במבנה זמני עם
 13ילדים תושבי הישוב .פתיחת הגן הושגה בזכות
מעורבות של הועד ,שקידם עם המועצה הפעלת גן רשמי בכפר לאחר שנים רבות של מיפוי
לקרית ביאליק .היום יש בגן  23ילדים ואנו צופים שבשנת הלימודים הבאה יתחנכו כאן כ 30 -
ילדים.
ראשהמועצהעמוסנצר -ברךאתהנוכחיםוהוסיףשעלסדרהיוםשלהמועצהסוגיותנוספות,
כמו החינוך הבלתי פורמלי של הילדים בישובים השונים .לסיום הטקס ילדי הגן שרו שיר וליוו
אותובשפתהסימנים.
"החינוךהיעילביותרהואלתתלילדלשחקבדבריםנפלאים" (אפלטון).
תכנון הגן נעשה מתוך כוונה לספק את הסביבה המיטבית למשחק ,התפתחות ולמידה של
הילדים.
זההזמןלהודותלכלהשותפיםבמועצהעלהגשמתהחלום,לועדשהיהמעורבודאגבסוףגם
לפתח ולנטוע עצים בסביבת הגן החיצונית להרן ולכרמל במשרד האדריכלים וכמובן למשרד
החינוךשהכירבצורךותיקצבאתהבניה.
חופשהנעימהלילדיםולצוותוחגפסחשמחלכולם.
חגית כהן ליכטר | מנהלת הגיל הרך והגנים
					

תרבות בכפרים

סרט

פרא אציל

יום ד׳ | 19:30 | 15.5.19

גילאי 4-7
יום ב׳ | 17:30 | 20.5.19

סובב עולם | מופע מס׳ 5

גונבי הנשיקות

צרפת

פריז סיפור אהבה
יום ה׳ | 20:30 | 23.5.19

גילאי 8-12
יום ד׳ | 17:30 | 29.5.19

האחים אסנר | מופע מס׳ 6

גיל שוחט | מופע מס׳ 3

חופשי זה
לגמרי לבד

יום ה׳ | 20:30 | 30.5.19
יום ו׳ | 21:30 | 31.5.19

הצגה לילדים

הרפתקאות חסן החכם
יום ו׳ |  | 18:00 | 3.5.19בראס עלי

להקת אל אסייל

יום א׳ |  | 18:00 | 5.5.19בחוואלד

שרים הללויה
גיל שוחט מארח את דן

שפירא ,דניאלה לוגסי ולאוניד
פטשקה בשירי לאונרד כהן

יום ג׳ | 20:30 | 4.6.19

לפרטים ולרכישת כרטיסים | משרד הכרטיסים יד למגינים
www.yadal.co.il | 04-8431500

פולין והשאלה היהודית
שיח סביב נושא בושה,
אחריות וזיכרון
ציון יום השואה בדורות

מחלקת התרבות במועצה עובדת בשיתוף
פעולה עם רכזי התרבות של הכפרים באופן
שוטף .במסגרת התוכנית מתקיימות הצגות
לילדים ומופעים לכל המשפחה פעמיים בחודש.
בחודש מאי לקראת הרמאדן מתוכננים אירועים
לכל המשפחה .מוזמנים להגיע.
הלן בוטנסקי | מנהלת מחלקת תרבות

מחול
הגחליליות

יום ג׳ | 9:00-12:00 | 30.4.19

סרט והרצאה
מרצה | עידית פרי

מידעון

04
פסח
תשע״ט

גליון מס׳ 4

פעילות גופנית
קתדרה צעירה בזבולון
בהדרכת רותי לירן

יום ב׳ | 18:00-19:00 | 6.5.19
תחילת החוג מותנית בהרשמה מראש

הכניסה חופשית

חוג  -ניה
בהדרכת דלית הראל
האחים הליצנים

יום ב׳ |  | 20.5.19בחוואלד
יום ו׳ |  | 24.5.19בראס עלי

לתושבי המועצה
במהלך חג הפסח יהיו משרדי המועצה סגורים בין התאריכים 19.4.2019-27.4.2019
במועצה יפעל מוקד חירום במהלך כל ימי החג וחול המועד 04-8478111 -
חג שמח!

בכל יום ג׳
החל מה 7.5.19 -
17:00-18:00

תחילת החוג מותנית בהרשמה מראש

בן  -גוריון ,אפילוג

הראיון האבוד מתעורר לחיים

סרט ושיח

מנחה | אודי שקדי

יום א׳ | 10:45 | 12.5.19
לחברי דורות הכניסה חינם
אורחים | ₪ 30

פרטים נוספים באתר דורות | www.dorotzvulun.org.il

יגור ,שער העמקים ,אורנים ,כפר חסידים ,כפר הנוער הדתי ,כפר המכבי,
נופית ,ראס עלי ,חוואלד ,איבטין ,אושה ,רמת יוחנן ,כפר ביאליק.

