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כנס החטיבה להתיישבות
בכנס החטיבה להתיישבות שהתקיים בקיבוץ הסוללים הצגנו את שכונת "שלפים" במסגרת
'פרויקטים ייחודיים בהתיישבות'.
לאחר הקרנת הסרט על 'שלפים' שנערך במיוחד לקראת הכנס ועורר התרגשות רבה ,סיפרנו על
החלום שהפך למציאות .שחר ממייסדי גרעין המשפחות הראשונות לשכונה סיפר על חלומו כנער
להקים את ביתו ליד עין מודע ,גיוס החברים  -המשפחות הראשונות ,החיפוש אחר המקום ונקודת
המפנה כשהמועצה נרתמה לפרויקט.
אנחנו סיפרנו על החיבור המיידי לחלום ,על גיוס השותפים ובראשם החטיבה להתיישבות ,משרד
השיכון והמשרד לפיתוח הנגב והגליל וההתקדמות של הפרויקט עד היום בו עובדים בשטח על
התשתיות לשכונת הקבע.
אתם מוזמנים לצפות בסרט על חלום שלפים...

פורשים ונקלטים
שולה שמעוני  -רכזת מינהל חינוך ,ומלכיאלה אור  -שניהלה את הגיל הרך והגנים יוצאות לפנסיה .שתיהן עבדו במועצה
במסירות רבת שנים ולקחו חלק בהפיכת מערכות החינוך במועצה לטובות ומקצועיות.
בימים אלו ,נכנסים לעבודה באגף חינוך וקהילה אפרת אבירן (מירב) ,לניהול הגיל הרך והגנים  ,ועפר לניר (כפר רופין) ,שינהל
את תחום בתי הספר .יסייע באופן חלקי ,יאיר אורבך (מירב) באחריות על תחבורת החינוך המיוחד.
אנו מאחלים הצלחה לפורשות וגם לנקלטים.

שביל גאון הירדן
המועצה השלימה שלב נוסף בשביל הנוף של גאון הירדן ,דרך
ביטחונית חקלאית בין מעוז חיים לכפר רופין .השביל מתחבר
למערכת שבילי הנוף והאופניים שמתפתחת במהירות בעמק -
וואדי בלה שנסלל בימים אלו ,בין מעוז חיים לנווה איתן ,שביל
הצפרות שממשיך ממרכז עידן עד פארק המעיינות ועוד .העמק
כולו מתמלא במסלולי הליכה ורכיבה המאפשרים למטיילים ליהנות
מנופיו הנפלאים .אני ממליץ לכולם לצאת ולטייל.

שיחקתם אותה!
ממש למחרת ההכרזה על הפסקת האש זכינו לארח בקימרון את תיאטרון באר שבע אשר שבת
במשך כל שמונת ימי ירי הטילים על העיר.
ביוזמת הרשות לפיתוח הגליל והרשות לפיתוח הנגב נעשה החיבור ועל הבמה אצלנו בעמק
עלתה ההצגה 'שחק אותה סם' .בהתראה של  22שעות הגיע קהל גדול לקחת חלק בחיזוק
התרבות בדרום ,בימים הלא קלים שעברו עליו ,וזכה להצגה מצויינת.

קונצרט סתיו
קונצרט הביכורים של תלמידי המרכז למוסיקה התקיים השבוע באודיטוריום זיידן.
בקונצרט הופיעו הרכבי כלי נשיפה ,ג'אז ,ומוסיקה קלה ,תלמידים סולנים ,ומקהלות לי-לך הבוגרת
והצעירה.
מספר התלמידים במרכז למוסיקה גדל משמעותית השנה וזאת בשל התלמידים הצעירים אשר
נחשפים ללימודי הנגינה והשירה במסגרת תכנית נש"ר לבתי הספר וממשיכים בפעילות גם
בשעות אחה"צ ,וכמובן גם המקצועיות והאיכות של המורים במרכז למוסיקה.

כנס המחול ע"ש יאיר שפירא
הכנס התקיים השבוע זו השנה ה 73 -במרכז למחול.
מאות תלמידים מכל רחבי הארץ הגיעו מוקדם בבוקר למופעי אולפנים ,שיעורים וסדנאות
ולמופע המרכזי בהשתתפות להקת המחול הקיבוצית.
בטקס שהתקיים בסיום הכנס בקימרון ,הוענקו פרסים לרקדנים מצטיינים והועלה המופע' :חומרי
חלום' אליו הגיעו גם רבים מתושבי העמק.

מרוץ הלפיד
היום נערך מרוץ הלפיד המסורתי ב'גאון הירדן'  -המרוץ הוקדם בשבוע בשל הטיולים והמסעות
השנתיים שיתקיימו בשבוע הבא.
מאות תלמידים ,מורים ומנהלת אחת  -אילנית ,כולם לבושים בחולצות גאון הירדן השתתפו
במרוץ הססגוני .מיטיבי הריצה זינקו מהשדרה בכפר רופין ואליהם הצטרפו רצים נוספים ,הולכי
רגל ורוכבי אופנים שהמשיכו במסלול המקסים ,דרך השדות ,מעוז חיים ונווה איתן עד לסיום
בבית הספר .לתמונות נוספות מהמרוץ והטקס...

גל נבו
גל נבו זכה בשתי מדליות ארד באליפות אירופה לשחייה בבריכות קצרות ,זו הפעם השנייה ברציפות ,בתחרות שהתקיימה
בצרפת .אנחנו ממשיכים לעקוב ולהיות גאים!

חורף של ציפורים
פסטיבל חורף של ציפורים מתקיים זו השנה השלישית ברחבי הגליל .למרכז הצפרות בכפר רופין ולאתרי התיירות בעמק -
מקום מרכזי בפסטיבל.
אלפי ציפורים ומאות מינים שונים של בעלי כנף מטיילים ומבקרים בשמי העמק ,ומי שמטייל בעמק יכול להרים את עיניו אל
על ולראות את להקות הציפורים הגדולות שחולפות מעל ראשינו ,נוחתות בשדות ,בבריכות ובמאגרי המים.
במסגרת הפסטיבל יתקיימו סיורים ,סדנאות צילום ואירועים שונים.
לאתר מקור החסידה  -מרכז הצפרות בכפר רופין...

הבטחות צריך לקיים
"לא אשכח את התמיכה שקיבלתי בימים האחרונים מאלפי האנשים שהופעתי מולם ,והערב ,את הקהל ב׳עמק המעיינות׳,
שתמך בצורה יוצאת דופן וריגש אותי עד דמעות .תודה רבה לכם ,מבטיחה לחזור ולתת את הופעת חיי".
מירי מסיקה שחלתה והפסיקה את הופעתה במהלך אירוע צמ"ד בסוכות ,והבטיחה לחזור ולתת את הופעת חייה חוזרת אלינו
ביום חמישי הבא ( )2.02להופעה בקימרון.
הופעה מיוחדת לתושבי עמק המעיינות ,כרטיסים במחיר סמלי אפשר לרכוש במח' התרבות (עם הצגת תעודה מזהה).

שבת שלום!
יורם קרין
ראש המועצה

