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אנחנו בגמר
משחק חצי גמר גביע המדינה לנוער בין מעיינות גלבוע למכבי חיפה התקיים לפני שבוע .את הקבוצה המשותפת מאמן ניר
קפלן מרמת צבי ואת הכדורסל מוביל בעמק ינאי כהן מעין הנצי"ב .לאחר משחק שקול ודרמטי התעלו בסיום החברה שלנו,
השלימו ניצחון כפול ועלו לראשונה בהיסטוריה לגמר גביע המדינה בכדורסל.
זו הוכחה נוספת לערך המוסף הגדול שיש משיתוף הפעולה בין שתי המועצות בתחום הכדורסל.
כמו תמיד בלטו בקהל החבר'ה מבית ספר שק"ד שהרעישו את האולם ,עודדו בהתלהבות גדולה את הקבוצה שלנו וסחפו אותה
לניצחון ההיסטורי .התושבים כולם מוזמנים לבוא ולעודד במשחק הגמר שיתקיים ביום שני  2...12בשעה  11:11בגן נר.
ישוב חינוך
ביום ראשון בשעה  10:11בערב התאספו כ 01 -אנשי חינוך ,מנהלי קהילות ותושבים לשמוע את רעיון תכנית עמק חינוך והחיבור
לישובים .התרגשנו מאוד מההשתתפות המרשימה של נציגי  22יישובים מהעמק.
היה ערב מרתק .יעקב הכט מרשת ערי חינוך סיפר על הרקע לצמיחתה של התכנית הפועלת במספר רשויות בארץ ,אנחנו
סיפרנו על הפעילות שנעשית אצלנו בבתי הספר ,בחינוך הבלתי פורמלי ובמרחב המועצה .המשתתפים התנסו במעגלי שיח
שעסקו בחוזקות של הישובים.
לסיום הצגנו את תכנית ישוב חינוך והצענו לישובים לקחת חלק בפרוייקט הגדול הזה שמדבר על חיזוק הקהילות באמצעות
החינוך .לתמונות מהמפגש....
פעילות רב דורית
קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים  -בית שאן ועמק המעיינות ,חגגו במסיבת פורים גדולה עם ריקודים ,ארוחת ערב עשירה
ותחרות תחפושות.
מה שונה פעילות זו מאחרת? שיתופי הפעולה והחיבור בין קבוצות משימה בעמק.
במסיבה שהונחתה ע"י תלמידי מכינת העמק ,בשיתוף עם סטודנטים מכפר איילים במנחמיה ,השתתפו כ 01-חברים ובני
משפחותיהם שבבוקר קיבלו משלוחי מנות שהכינו חברי קיבוץ עין הנצי"ב.
דברים שאוכלים מכאן
שמעתי רבות על אורי מאיר צ'יזיק מנוה איתן והשבוע נסעתי להיפגש איתו במשרדו בקיבוץ .אורי הוא ד"ר להיסטוריה של
הרפואה והתזונה ובתחום זה הוא מלמד ,מייעץ ,מנחה ,מבשל וכותב ספרים .לפני שבוע השיק את הספר החדש שלו 'דברים
שאוכלים מכאן' בבית הקפה 'קפה בשדה' בשדה אליהו.
אורי ,רעייתו טלי ושתי בנותיהם הגיעו לעמק מבית יהושע לפני כשלוש שנים כדי להיות קרובים למשפחתה של טלי ,או כמו
שאמר אורי ' כאן אני יכול לעשות את עבודתי בשקט כי אני יודע שהמשפחה שלי בטוחה ועטופה' .שוחחנו על אפשרויות לשילוב
הפעילות של אורי בתוכניות השונות של המועצה ,בתוכנית עמק חינוך ,על שביל עמק המעיינות ועוד .עוד על אורי ועבודתו...
מנכ"ל הרט"ג
שאול גולדשטיין ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים החדש ,הגיע לביקור הכרות קצר במועצה .נפגשנו בגן השלושה ושמענו מיהודה
כרמי מנהל הגן על הפעילות הנרחבת בגן ,על תוכניות הפיתוח ,על מוזיאון עקבות בעמק ועל חומה ומגדל שהוכרז כאתר
מורשת לאומי .המשכנו לסיור בפארק המעיינות ,בו הביע המנכ"ל התלהבות גדולה מהמודל הייחודי .כשהגענו לעין שוקק -עשה
המנכ"ל סיכום ביניים ואמר' :הגענו לגן עדן' .לסיום נפגשנו עם מנהלי ארגון מגדלי דגים וענף המדגה בעמק ושמענו סקירה על
ענף המדגה ,ועל חשיבותו ותרומתו לכלכלת העמק ,לפיתוח התיירות ,הטבע ,הנוף והסביבה .סיכמנו להמשיך את שיתוף הפעולה
המיוחד והמוצלח שיש בין הרשות למועצה האזורית עמק המעיינות בכל התחומים .לתמונות מהביקור...

גיבורים ,באיחור של  04שנה
זו הייתה הכותרת שהתנוססה לפני שבועיים בידיעות אחרונות .בכתבה סופר סיפורם של קבוצת חיילים אשר באוקטובר 1012
נכנסה לחלץ נפגעים משדה הקרב תחת אש.
רק בניסיון הרביעי זיהו חייל פצוע קשה מאוד ,חילצו אותו והצילו את חייו.
איתמר בריל מחמדיה היה גם שם והוא בין השישה שקיבלו הודעה כי הם זוכים לתעודת הוקרה והערכה מיוחדת מאלוף פיקוד
דרום טל רוסו .לכתבה המלאה...
מתנ"ס ביקב
השבוע השתתפנו במפגש של פורום יושבי ראש וחברי הנהלות מתנ"סים המכונס תקופתית ע"י החברה למתנ"סים ,שהתקיים
ביקב בבנימינה.
את המפגש הובילו מנכ"ל החברה למתנ"סים איתן מזרחי ומנהל מחוז חיפה והעמקים רחמים נינו.
במרכז המפגש עמד שיח אישי ומקצועי סביב שולחנות עגולים בסוגיות כמו :מימוש ערכים בעבודת המתנ"ס ,התערבות
ומעורבות של חברי הנהלה ,רב תרבותיות בפעולת המתנ"סים ,ועוד .המפגש היה חשוב עבורנו בכדי להעמיק את ההיכרות עם
קבוצת העמיתים העוסקת יומיומית בסוגיות המעסיקות גם אותנו ,ללמוד מניסיונם ולחלוק עימם את ניסיוננו.
מדליונים לנוער
השתתפנו בטקס מרשים ומרגש שהתקיים במלכישוע ,בו הוענקו מדליונים לבוגרי קהילת הנוער.
הטקס התקיים במעמד צבי הנדל  -יו"ר הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ,יאיר גלר  -מנכל הרשות ,יגאל שחר  -יו"ר
מלכישוע ,אנשי הצוות ,מטפלים ,מדריכים ,הורי הבוגרים וכל קהילת מלכישוע .אתי גונן ,מנכ"לית הכפר ואוריה גן ,מנהל קהילת
הנוער ניהלו את הטקס ביד רמה ובחן רב .הטקס שובץ בהופעות זמר של הנערים שהקפיצו את הקהל וממש הזכירו את כוכב
נולד ו " ,"the voiceובסיומו הוענקו המדליונים לגיבורים האמיתיים של הערב  -הבוגרים.
אמרתי למשתתפים שזו תמיד הרגשה נפלאה להגיע למלכישוע ,לראות את עבודת הקודש שעושה הצוות ואת ההישגים
המדהימים של בוגרי הכפר.
תפילת השלווה
אלי
תן בי את
השלווה
לקבל את הדברים
שאין ביכולתי לשנותם
אומץ
לשנות את הדברים
אשר ביכולתי
ואת התבונה
להבחין בין השניים
אמן
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה
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