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האקתון בירוחם
האקתון הוא חיבור של המילים האקרים ומרתון .זהו אירוע שמזמין לחשיבה יצירתית מחוץ לקופסה ומציאת פתרונות חדשניים לאתגרים,
תוך פריצת גבולות הדמיון .בהאקתון בירוחם שהתקיים במסגרת מפגשי רשת "ערי חינוך" ,שאנחנו חלק ממנה ,עסקנו ,ביחד עם ראשי ונציגי
היישוב ,באתגרים של ירוחם בתחומי החינוך ,הפיתוח והצמיחה .היה מרתק ומלמד.
ערב לאורה
הערב השנתי לזכרה של אורה בטיסט גלמן ז"ל ,שניהלה את המרכז למחול במשך שנים רבות ,התקיים בפעם השלישית .בנות המחול
השתתפו בסדנאות מחול מודרני שהועברו על ידי רקדני להקת המחול הקיבוצית .למפגש באודיטוריום זיידן הגיעו בני המשפחה ,חברים,
תלמידות עבר והווה ונאמרו דברים לזכרה.

גאון הירדן -בית ספר ירוק
קיימות ,אחריות לסביבה וחיים הדדיים עם הטבע תוך שמירתו ודאגה לדורות הבאים הם ערכים מרכזיים
בהשקפת עולמו של ביה"ס 'גאון הירדן' .בטקס חגיגי ובנוכחות מנכ"לית משרד החינוך ,וראש המינהל לחינוך
התיישבותי  -יחיאל שילה ,קיבל ביה"ס תעודה על הישגיו בשלושה תחומים :תכנית לימודים בנושא הסביבה,
תרומה לקהילה ושימוש מושכל במשאבים ,והוכר באופן רשמי כבית ספר ירוק.

כיתת כוננות
חברי כיתת הכוננות הוקפצו לתרגיל משולב ראשון שכלל -הקפצה וכינוס ,תרגול חילוץ לכודים
מהריסות,
אימון חובשים ותרגול מחלקת איתור הנעדרים.
כ 30 -מחברי כיתת הכוננות הגיעו לבניין המועצה ,נרשמו ותודרכו לגבי המתאר שבו קרסו מספר בתים
כתוצאה מפיצוץ בלוני גז .בתרגיל הופגנה הענות מצוינת ,לוגיסטיקה וביצוע ברמה גבוהה ,ויריית
פתיחה טובה מבחינת התרגול .התרגיל הדגיש את החוסרים בציוד שעדיין קיימים ובעיקר את הצורך
בעוד מתנדבות ומתנדבים בעלי מוטיבציה ויכולת שיצטרפו לכיתת הכוננות.

מנהלי קהילות
פורום מנהלי הקהילות והיישובים של המועצה התכנס למפגש פתיחה במתכונת חדשה ושונה .הכוונה להפוך את המנהלים לנבחרת לומדת
ותומכת של עמיתים שביחד עם מנהיגות המועצה תוביל את חיזוק ופיתוח היישובים והאזור כולו .במפגש ערכנו הכרות בין בעלי התפקידים,
כולל חדשים שנכנסו לאחרונה לתפקידם ,תאמנו ציפיות וחידדנו את מטרות ותוכנית עבודת הפורום.

מרחב אזורי
לקראת סדנה בינלאומית לתכנון מרחב אזורי  -אזרחי שתתקיים כאן במרץ ,התקיים השבוע
בקימרון פורום חשיבה בהשתתפות האדריכלים המובילים :יעל מוריה קליין ,יהונתן כהן -ליטאנט
ונעם מרטין.
בפורום לקחו חלק אנשי העמק שייצגו תחומים שונים :חינוך וקהילה ,תיירות ,חקלאות ,תעשייה,
כמו גם אדריכלים ומעצבים.
המפגש הזה היה חלק ממפגשים המתקיימים בחודשים האחרונים עם תושבי העמק ,בתי הספר,
אתרים ומקומות .האדריכלים המובילים את התהליך מתבוננים ,מקשיבים ,לומדים ומעמיקים את
היכרותם עם העמק ,על מנת להציע את חלופות התכנון המיטבי והמתאים ביותר לנו .מטרת
המפגש הייתה להעמיק את ההיכרות ולחשוב על השתלבות של מיזמים שונים במרחב העתידי.
בקימרון תלויים התוצרים של המפגש ובבואכם לסרט או הצגה באולם אתם מוזמנים לקחת
חלק ולהוסיף רעיונות ומחשבות.

ביקור עוזי דיין
עוזי דיין  -יו"ר מפעל הפיס הגיע לביקור בעמק .מפעל הפיס מעורב בפרויקטים רבים אצלנו ברחבי
העמק ובסיור הצגנו את חלקם.
התארחנו באולפנת גלעד ובבי"ס רימון ,צפינו באימון של בית הספר לכדורגל על שם ארז אשכנזי,
נפגשנו עם משפחות ב'שלפים' ובתל תאומים ,וערכנו לאורח היכרות עם תלמידי וצוות המכינה
הקדם צבאית.
עוזי דיין התעניין מאוד בפיתוח והצמיחה בעמק ,הרבה לשאול שאלות ,הודה בחום על הביקור
המעניין והבטיח להגדיל את המעורבות של מפעל הפיס בפעילות הרבה של המועצה.
משפחות בקרווילות
ביקרנו את קבוצת המשפחות שהגיעו לתל תאומים לפני חצי שנה ומתגוררות בקרווילות ביישוב .הצטופפנו כולנו באחת הקרווילות לשיחה
מעניינת על השתלבות המשפחות שהגיעו מאזור ירושלים ,ובנימין .מדי פעם בקעו ממכשירי ההאזנה של ההורים קולות בכי של התינוקות
מהקרווילות השכנות והורה תורן נשלח להרגיע.
חברי הקבוצה הביעו שביעות רצון גדולה מהיחס והקליטה ביישוב ובמועצה שקיבלו אותם בחיבוק גדול וביחד קיימנו דיון בנושאי החינוך
והתעסוקה.
עבודה עברית בעמק
ביום שלישי  -יום הבחירות ,בחרו  44צעירים ,משוחררי צבא
להגיע למעוז חיים במסגרת תכנית עבודה מועדפת בעמק
שיזמו ומובילים אנשי המכינה הקדם צבאית ,אבנר הלר ואודי
תמיר .דרור עמית שהיה בעבר מדריך במכינה מרכז כעת את
התוכנית.
הצעירים יעבדו בחקלאות וילמדו נושאים הקשורים לחברה
הישראלית ,למדינת ישראל ולהגות יהודית בבית מדרש ישראלי
 יהודי שיפעל בקיבוץ.למפגש הפתיחה של התכנית החדשה שהתקיים אתמול אחה"צ הגיעו השותפים :אנשי מעוז שאימצו את התכנית ,המפעלים האזוריים,
הרשות לפיתוח הגליל ,אנשי המכינה והמועצה.
במפגש בירכו את הצעירים שהגיעו ואמרו" :מעוז שמחה לחזור לימי נעוריה בהם גרעין היה מחליף גרעין ,ותמיד יש כלות וחתנים בחצר
וקצת רעש בחדר האוכל .שמחים בבואכם! בית מעוז חיים" .ברכנו את הצעירים על היותם חלוצים צעירים שעושים ציונות מודרנית בעמק
המעיינות.

כי האדם עץ השדה
לקראת ט"ו בשבט ובמסגרת פעילויות של בתי הספר לחג יצאו נציגי כיתה י' מביה"ס גאון הירדן
יחד עם ילדי כיתות ו' מבי"ס 'רימון' והמכינה הקדם צבאית לפעילות משותפת בפארק המעיינות,
במסגרתה בנו יחד פינת ישיבה מול תחנת הקמח שליד עין שוקק .העבודה המשותפת היתה
חוויתית ומהנה לכולם.

בסעודת פירות ארץ ישראל בחמישה עשר בשבט ביקש רבי מנדל מקוצק מתלמידו רבי יצחק מאיר לדרוש מענייני דיומא .פתח רבי יצחק
מאיר בפלפול בסוגיית הגמרא על ראש השנה לאילן ,שאל ותירץ ,היקשה ופירק .אמר לו רבי מנדל:
"לו היינו בארץ ישראל די היה לנו לצאת לשדות ולהתבונן באילנות כדי להבין מהו ראש השנה לאילן ,פשוטו כמשמעו ,ולא בדרך הפלפול"
(ילקוט החכמה)
ערב ט"ו בשבט ,והטבע מקיף אותנו מכל עבר .בגלבוע פורחות כלניות ,רקפות ,עיריות ושקדיות,
אתם מוזמנים לצאת ולחגוג את ט"ו בשבט בעמק.
חג שמח !
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

