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..כבר כאן–אחרי החגים 
נערכים לשנה  אנו 

ופעילותעשייה מלאת 
הסביבה ולקידום למען 

הקיימות כאורח חיים
המועצהבקרב תושבי 

ברכות לשירי רוזן להולדת הבת
בריאות ונחת , מאחלים שמחה

!מכל המשפחה

ומקבלים בשמחה את
ויסמן שמחליפה את לורליי

שירי במהלך חופשת הלידה
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חפירות ארכיאולוגיות בתל אסור
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בתל אסור הסמוך ממזרח למושב  14-עונת החפירות ה

.  התקיימה במהלך חודש ספטמברעין עירון 

בשיתוף תלמידי המועצה , אוניברסיטת חיפהחוקרי 

ממשיכים לחקור את העבר בחצר , האזורית מנשה

.האחורית של יישובי המועצה

השנה תתמקדנה החפירות בשרידי העיר מתקופת 

1800)הברונזה התיכונה בחלקו הצפוני של התל 

ובמבנה המנהלי של ממלכת ישראל הצפונית  ( ס"לפנה

.בתל הנמוך הסמוך מדרום למעיין( ס"לפנה800)

בשבוע הראשון חשפו החוקרים והתלמידים כלי חרס 

ח רבות שמחקרן "וכן עצמות בע, חלקם שלמים, רבים

יסייע בלימוד הרגלי התזונה וגידול בעלי החיים בשתי  

.התקופות הנחקרות



?מה עניין שמיטה
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פורום הקיימות שהוקם ביוני האחרון ממשיך  
:לפעול ולקדם עשייה ופעילות

לאיגוד ערים לאיכות סביבה  קול קורא הגשנו •
לקידום  כדי לקבל תקציב לפעילות לוועדות

מחכים לקבל תשובה -הקיימות ביישובים
.בימים הקרובים

19.10המפגש הקרוב של הפורום יתקיים ב •
כלים לניהול , ויעסוק בבניית תכנית עבודה

.ועדה ויחסי עבודה עם הועד המקומי

בשיתוף מחלקת  21.12המפגש הבא יתקיים ב •
סדנה מקצועית על ניהול  ויכוללהתנדבות 

.מתנדבים ופעילים

פורום ועדות קיימות ביישובים



מצעד אקלים
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המועצה רואה חשיבות רבה בחינוך למען אקלים  •
והעלאת מודעות לנושא משבר אקלים

מחלקת נוער , אנו פועלים יחד עם בתי הספר•
להוצאת קבוצות תלמידים ונוער למצעד

אנו פונים לתושבים להצטרף ללא עלות להסעה  •
למען האקליםאיתנוולצעוד יחד 

?מצטרפים

29.10יום שישי 

פרטים והרשמה בלוח האירועים באתר המועצה



GREEN NOVEMBER
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.  נובמבר מאופיין כחודש הצרכנות ברשתחודש 

מבצעים ושבירת שיאים של רכישות אשראי מיליוני 

,  יום הרווקים הסיני,   ILשופינג : הקניותבמסגרת ימי 

מידי שנה ביום  המתקיים –פריידיובלאק, מנדייסייבר 

.שישי האחרון של נובמבר

,  מחלקת קיימות ואיכות סביבה במועצה אזורית מנשה

שמה לעצמה מטרה להעלות מודעות לנושא תרבות 

עידוד צריכה יד  , הצריכה ולקדם קיימות כאורח חיים

.והפחתת הפסולת המגיעה להטמנה, שניה

הצטרפו אלינו לאירועי החודש

פרטים בלוח האירועים באתר המועצה



בחודש הקרוב תתפרסם תכנית סיורים והרצאות  
ב"לשנת תשפ

:מתוכנן לנו

( עד חצי שעה נסיעה)סיורי משפחות בטבע הקרוב •
בהדרכה של החברה להגנת הטבע

הסיורים יתקיימו אחת לחודש  

בחירבתבסיור פריחה סתווי 6.12בחנוכה ב מתחילים 
.מלח

המרתק שלנוסיורי אוהבי לכת בטבע •

17.12-הסיורים יתקיימו אחת לחודש מתחילים ב

.למרסבאעם סיור 

למבוגריםסדרת הרצאות על טבע וקיימות •

8.12-מהההרצאות יתקיימו אחת לחודש החל 

נפתח בהקרנה של הסרט החדש והרצאה של רן לוי  
.'גשר על המים'יממורי

האירועים יעלו בקרוב בלוח האירועים באתר  
המועצה

סיורים והרצאות
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פרויקט העץ הנדיב  
בשיתוף מחלקות התנדבות וילדים ונוער

הנדיבהעץ 

רוצים להיות חלק  ?העץ שלכם מניב בשפע
?מפרויקט התנדבותי מרגש ומשמעותי

של שכן / השאירו פרטים על העץ הנדיב שלכם
הציבוריבמרחב / מבוגר 

ואנחנו נסייע בקטיף ובהעברת הפירות העודפים  
.לאוכלוסייה הזקוקה לה בקהילה

:לדיווח על עץ פרי
https://did.li/hanadiv-tree

https://did.li/hanadiv-tree
https://did.li/hanadiv-tree
https://did.li/hanadiv-tree


פורום רכזי הקיימות בבתי הספר היסודיים  
פתח את שנת הלימודים עם –במועצה והתיכוניים 

5.10-מפגש ראשון ב

, ואנו נפגשים אחת לחודשיים ללמידת עמיתים
עדכונים ויצירת קשרים ושיתופי פעולה בין בתי  

.הספר

כפר –סינדיאנהאנו מברכים את בית הספר 
צעירההנוער הערבי למנהיגות 

!שהצטרף לנבחרת שלנו

פורום רכזי קיימות בבתי הספר



לינואר14-22שבוע סביבה וחקלאות יחול השנה ב 

אנו נערכים לשבוע חוויתי עם פעילות מגוונת לכל הגילאים  

!פרטים בקרוב

SAVE THE DATE
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