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מרחב אזורי
במהלך חודש מרץ תתקיים כאן אצלנו בעמק,סדנה לתכנון מרחב אזורי,קהילתי,
תרבותי ,במתחם הקימרון – מרכז עידן – מועצה .בסדנה ישתתפו אדריכלים
מהארץ ומהעולם ,אנשי ציבור ונציגים מהתחומים המקצועיים הרלוונטיים בעמק.
בפגישתמנהליהפעילויותהחודשיתשלהמועצההציגוהאדריכליםשמלוויםאותנו
את הרעיון של הסדנה והמשתתפים התבקשו לסמן על מפת המועצה את לב
העמק ,את השערים אליו ,את המקומות שלדעתם זקוקים לחיבור ביניהם וכן
התבקשו לענות לשאלות כמו :מה הייחודיות של העמק? אוהב/לא אוהב בעמק,
ועוד.
במהלך השבועות האחרונים ובאלה שיבואו מקיים הצוות מפגשים עם בעלי תפקידים ,תושבים ,יזמים ואנשים
באזור,מבקרבאתריםוביישוביםומכיןסקירהמקיפהלקראתהסדנה.
היום התקיים מפגש עם פורום מנהלים וסגנים של בתי הספר ,ובהמשך נקיים פורום פתוח ובו נזמין את כל מי
שרוצהלקחתחלקבחשיבהוברעיונותלפיתוחהמרחב.
מעגלי נפגשים
בית ספר שק"ד  -ילדי כיתות ט',ו י'ביקרו בחוות עדן כחלק מתוכנית המשיקה למעגלי נפגשים שלנו.התלמידים
שוחחועלהמרחבשביןאורוחושך,ועלהתבליניםשבאוכלובחיים,ושתלובהתלהבותשתיליתבליןלאורךשביל
הכניסה.
ובבית ספר רימון ,ילדי כיתה ו' הפכו למורים והציגו לכיתה תוצרים -מצגות שמבוססות על חוזקות ותחומי עניין
שלהם  -נגן הכינור פגניני,ריקוד,מבצע "עמוד ענן"' "גאליס" -סדרת טלביזיה,ומורשת הפלמ"ח.התהליך מסייע
להעמקת ההכרות של הילדים ,אחד את השני וכל אחד את עצמו .התלמידים היו מרותקים ושותפים פעילים
בשיעור.

שישי משמעותי
מדי יום שישי מתקיימת בבית ספר ביכורה פעילות קהילתית המשותפת לכל ילדי היישובים מכיתות א'-ו' .הילדים
משתתפים בפעילויות שונות כמו הכנת חנוכיות ולימוד לקראת החג ,משחק כדורגל ,ריקוד זומבה ועוד ,כשאת
הפעילותהנהדרתמובילותרינהבראזניואהובהכהןבשיתוףעםבנותשירותוהורים.
מתקתק וטעים
במושב רחוב מזרח נמצא בית מאפה בשם "מתקתק"ובו אופים עוגות,עוגיות ועוד  מינימאפים מתוקים וטעימים
להפליא.ענבל וחן תורג'מן שגם בונים עכשיו בית חדש ביישוב ,אופים ומוכרים בשמחה לימי הולדת,ארועים וגם
ללקוחותפרטיים.כדאילכםלנסות.
גברים בשלפים
כחלקמהפיתוחוהגיבוששלקהילת"שלפים"שנבניתומתפתחת,התקיימוערבינשיםוגברים.באופןטבעיקפצתי
לבקר בערב הגברים שהתקיים בחניון גשר הקנטרה שליד נחל חרוד.המפגש בו השתתפו רוב גברי שלפים היה
מאודחברותי,טעיםונעים.אחריקצתשיחותועדכוניםפרשנווהשארנואתהצעיריםלבלותלתוךהלילה.מספרים
שגםמפגשהנשיםהיהמקסים.
נשים בחמדיה
במסגרת חגיגות ה - 05לחמדיה התקיים בתחילתהשבועערבמיוחד לנשות חמדיה .על קפה ועוגיות נפגשו כ -05
נשיםמכלקשתהגילאיםבפאבהפינהלמפגשומופעסטנדאפשלשרהשמירמקיבוץכפרסאלד.
היהערבמצחיק,מגבשוכייפי.

מטה במסילות
מטה המועצה ניפגש עם הנהלת קיבוץ מסילות.שמענו סקירה על הפעילות המשקית המוצלחת בתחום התעשייה
והחקלאות ועל התוכניות בתחום הקהילה .מסילות יישוב מבוסס מאוד כלכלית שנערך לקליטה וצמיחה של
משפחותצעירותבתאוםמלאעםהמועצה.

ועדה אגדית
'מחוברים בשביל הילדים' ,זהו המסר של התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון שיצאה לדרך באגד המשותף
לעיר בית שאן,למועצההאזוריתעמק המעיינות וליבנאל,ביחד עםמשרדי הממשלה השותפים-הרווחה,החינוך,
הבריאות והקליטה .מטרת התוכנית היא להפחית את היקף מצבי הסיכון ולשפר את השירותים הניתנים לילדים
ונוער בסיכון .בישיבת וועדת ההיגוי בה השתתפו ראשי הרשויות ,מנהלי אגפי החינוך והמחלקות לשירותים
חברתייםאושרההתוכניתשהציגעדישגיאמנהלהתוכנית.

ברודווי 41
ברודוויהואמחזמריישוביכפררופינישהפךלמסורתשנתית.אחרי9שניםרצופות
והפסקה של מספר שנים,התקייםבסופ"ש האחרון המופע ה-.05המוביל והבמאי
הפעםהיהליאורסרבסטין,תושבהקיבוץשסחףאחריואתהילדים,ההוריםושאר
התושבים.הילדים מכיתה א'ועד י"ב,יצרו מופע מרגש ומקורי ששמו "מי אנחנו?".
בתהליך ובהכנות אפשר היה לחוש את האנרגיה הקהילתית העצומה שהגיעה
לשיאהבמופעעצמו .
לתמונותמהמופע...

בשביל הקהילה
זוהי התוכנית היישובית שלנו במסגרת "עמק חינוך" .השבוע התקיים מפגש של המובילים היישוביים ,המלווים
שלהםומנהליהקהילות.הצוותמתגבשונלהבלהמשךהתהליך.
הגענו לשלבשל מעברלפסים מעשיים והיעדיםהבאים שלנו הם:מפגשעם צוות מוביל יישובי,רתימה שלו לרוח
התוכנית ,גיבוש פרויקט\תוכנית ליישוב והתנעת הביצוע .בסיום המפגש הציגה רמה סלינג'ר את המחזמר
"ברודווי",כפרויקטמחוללשינוימשמעותיבקהילתכפררופין.

יום הותיק
אירועי יום הוותיק שהתפרשו השנה לשלושה ימים הסתיימו אתמול באירוע חגיגי בקימרון .מאות מותיקי העמק
הגיעולירידשלדוכנייצירה,כיבודעשירוטעיםושנימופעים.
האירועהיהססגוניוחגיגי.ברכתיאתההנהלהואתצוותגילעוזעלהפעילותהענפההמתרחשתבכלימותהשנה
שמגיעהלשיאבאירועייוםהוותיקוגםאתחגיפוקסהמנכ"לשמציין20שנותפעילותברוכהבעמותה.
לתמונותמהאירוע...

שאול גולדשטיין
שאול גולדשטיין – מנכ"ל רשות הטבע והגנים ביקר בעמק עם צוות הרשות .לאחר
סקירהקצרהשלנועלהמועצהומבטעלמתצפיתשמירבגלבוע,הציגואנשיהמדגה
בעמקובראשםיוסייעיש  -מזכירארגוןמגדלידגים ,אתהמורכבותאיתהמתמודדים
המגדלים בתקופת נדידת השקנאים עוצרים לנוח ולאכול בבריכות ובכך גורמים נזק
לענףהמדגה.סוכםכיהנושאיובאלדיוןבהקדםבמשרדושלמנכ"להרט"ג.
בהמשך עברנו בשלפים וביקרנו במעיין עין יהודה בעין הנצי"ב שם פגשנו את נציגי
הישוב ואת אנשי מכינת העמ"ק שמקיימים שיתוף פעולה יפה עם הרשות .לתמונות
מהביקור...
חנוכה
במוצאי שבת נדליק נר ראשון של חנוכה .אנו פותחים את אירועי חנוכה הערב עם הופעתה של מירי מסיקה
בקימרון,מחר (שישי)אליפות ישראל  -חצי מרתון אליה צפויים להגיע קרוב ל - 0,555רצים,ובמהלך כל השבוע
הבארצףאירועיםופעילויותלילדים,להוריםולכלהמשפחה.אנימזמיןאתכםלבוא,לקחתחלקוליהנותמהשפע
הרבומאחללכםחגחנוכהשמחומלאאורושמחה!
לתוכניותהחג...
שבתשלום,
יורםקרין

ראשהמועצה

