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מתחדשים בתל תאומים
המתחם הציבורי בתל תאומים נחנך בסוף השבוע האחרון במעמד תושבי המקום ,ילדים,
אנשי המועצה והחטיבה להתיישבות.
את הטקס שנערך במועדון המחודש פתח רב הישוב והרב האזורי הרב שלמה אזואלוס
בקביעת מזוזה וברכות .מצגת קצרה המחישה לבאים את הפיתוח והצמיחה הגדולים
שמתחוללים בישוב בשנים האחרונות ,ואין ספק שאת גולת הכותרת וההתרגשות תפסו
ילדי גן חצב המקסימים שהכינו שיר וריקוד במיוחד לטקס.
תל תאומים הוא יישוב לדוגמא ועוגן צמיחה משמעותי .הנהגת הישוב לקחה אחריות
ו ביחד עם המועצה האזורית והחטיבה הניעה תהליך הערכות וקליטה מרשים ובני הישוב
חוזרים עם משפחותיהם ויחד עם משפחות צעירות רבות נוספות מבקשות לבנות את
ביתן בישוב המתפתח .לתמונות נוספות...
פארק צבאים
אבי כהן ,ראש מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה ,שנכנס לתפקידו לאחרונה ,הגיע עם אנשי משרדו לביקור בפארק צבאים.
הצגנו את הפוטנציאל הרב והלא ממומש שקיים בפארק המשותף למועצה ולעיר ואת ההזדמנות שתיווצר עם הגעת הרכבת
לכאן בעוד שנה וחצי .אבי התרשם והדגיש את החשיבות הגדולה שמינהל הפיתוח רואה באכלוס פארק צבאים במפעלים
חדשים .סוכם על מתווה פעולה לחשיפת הפארק והבאת מפעלים חדשים לאזור.
מנכ"ל הרכבת
ביוזמת חיים ביבס  -יו"ר השלטון המקומי ,נפגשנו בלשכתו נציגי המועצה והעיר עם בועז צפריר  -מנכל הרכבת ,לדיון הערכות
משותף לקראת בואה של הרכבת .הדיון עסק בהערכות לפיתוח מסחרי ,כלכלי ותיירותי בסביבת הרכבת ,פוטנציאל קליטת
משפחות חדשות ומשמעויות התעסוקה.
מה נשמע במסילות
ביקרנו במסילות ונפגשנו עם הנהלת הי שוב הנמרצת שמובילה בשנה האחרונה הערכות כוללת בנחישות ובהצלחה ובשיתוף
פעולה מצוין עם מחלקות המועצה .יש תחושה של התחדשות באוויר .הזדמנויות חדשות נפתחות בישוב ,ומשפחות בוחרות
להצטרף לקהילה ולבנות בה את ביתן .ההנהלה המקצועית עוסקת בפיתוח ההון האנושי ,פיתוח העסקים והקהילה ורואה את
הקשר והחשיבות בחיבור ביניהם.
תיקון טעות
בקטע שפורסם בשבוע שעבר על הביקור בשדה אליהו נפלה טעות ,והמילים 'עצמאות כלכלית' לא היו מדויקות .בשדה אליהו
קיימים שני מסלולים;  .3קליטה מסורתית;  .4טרום קליטה בעצמאות כלכלית מוגבלת לשנתיים .אנו מתנצלים על הטעות.

מל"ח
ושוב מתרגלים .השתלמות אחרונה לשנת  4132התקיימה השבוע .מטרת ההשתלמות :שיפור המוכנות וההערכות של מערך
החירום ברשות המקומית לטיפול באירועים במתאר מלחמה ,תוך הכרת היכולות ,תפקידים ושיתוף פעולה עם הגורמים
הפועלים בשטח .לאחר סקירה של אירועי 'צוק איתן' ,תפקוד הרשויות תוך דגש על צוותי הצח"י היישוביים ,נערכה סקירה
ותזכורת לפעולות הרשות בשעת חירום ,נערך תרגיל קצר שבו הפגין הצוות שלנו ידע ויכולת לארגן את הפעולות הנדרשות.

יום הוותיק
במסגרת אירועי "יום הוותיק" ובהפקה מורכבת שאורגנה על ידי צוות "גיל עוז" יצאו
מאות מותיקי העמק לטייל בנופיו הקסומים של הגליל המערבי ,ביקרו באתריו
ההיסטוריים ונפגשו עם יוצרים ועם חוויות ייחודיות.
הותיקים טיילו ב 7 -מסלולי תוכן מגוונים ובדרגות קושי שונות בין שלומי לשמרת,
בכפרים הדרוזים ג'וליס ,ג'יש וכפר יסיף ,צעדו לאורך נחל כזיב ויובליו ,נשמו אויר ים
בחוף אכזיב ,נהנו בבוטיק לייבוש פירות ,השתלבו בחוויה אתיופית ,התפעמו מבית מצויר
מהרצפה עד התקרה ,ציירו עם ציירת בסדנה שלה וצפו על גבול הצפון .את היום
העמוס והמרתק סיימו בארוחה חגיגית ביער גורן .לתמונות נוספות...

נש"ר
תוכנית נש"ר מזמנת מרחב למפגשים שונים בתחומי הנגינה ,השירה והריקוד .בשבועות
האחרונים החלו ילדי כיתות ג' -וד' של בתי הספר רימון ,ביכורה ,דקלים ,שק"ד ודרור
את פעילות תוכנית נש"ר במרכז למוסיקה ובמרכז למחול בעמק המעיינות.
ילדים מכל בתי הספר מנגנים יחד במגוון הרכבי נגינה ,במרכז יום בגיל עוז  -שרים
במשותף ילדים עם וותיקים ובשיעורי התנועה מתנועעים יחדיו ותיקי העמק עם ילדי
היסודי.
תכנית נש"ר החלה לפני מספר שנים ומדי שנה היא צומחת ,השנה לוקחים חלק
בתכנית מעל  011ילדים .לתמונות נוספות...
פתיחת עונת התיאטרון
עונת תיאטרון חדשה נפתחה עם המחזמר הוותיק והמצוין "צלילי המוסיקה" .מאות רבות של צופים הגיעו לפתיחת העונה,
ובשונה מפעמים קודמות הקהל שהגיע להצגה היה מגוון מאוד ורב גילאי  -ילדים ,נוער ,צעירים ומבוגרים .שוב ושוב מציינים
השחקנים ,הצוותים הטכניים ומנהלי ההצגות את הקהל החם והנפלא כאן בעמק ,שמחים לחזור לכאן ומודים על קבלת הפנים
החמה.
המחזמר פתח עונת פעילות ענפה מאוד במחלקת תרבות של סדרת הצגות ,סדרת קונצרטים צעירה עם תזמורת סימפונט
רעננה ,סרטים ,אירועים מיוחדים ועוד.

יום ההליכה
יום ההליכה הבינלאומי התקיים ביום שלישי .המורים לחינוך גופני בבתי הספר קיימו
פעילות הליכה עם הדרכה על הליכה נכונה ותרומתה לבריאות .בישובים רבים הילדים
והנוער ציינו את היום בהליכות בתוך הישוב יחד עם ההורים שהצטרפו ליוזמה.
אלעד פשחור ,מנהל מחלקת הספורט אשר נכנס לתפקידו במרץ רב הוביל את
היוזמה של משרד התרבות עם בתי הספר ומחלקת ילדים ונוער.
כל הכבוד לצועדים ! המשיכו בפעילות חשובה זו במשך כל השנה .לתמונות נוספות...

בגלבוע פורחות חלמוניות ...

שבת שלום!
יורם קרין
ראש המועצה

