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מליאה בגיל עוז
מליאת המועצה התכנסה בבית גיל עוז למפגש שמטרתו העמקת ההכרות .נציגי העמותה קיבלו אותנו בחום ועם שולחן עמוס כל טוב
והציגו את הפעילות הנרחבת של העמותה .ניצלנו את המפגש להודות לגיל עוז על פעילותם המבורכת והחשובה ודיווחנו על שיתופי
הפעולה הנרקמים ועל שולחן הוותיקים המשותף .בהמשך עברנו לסדר היום הרגיל ואישרנו תוכניות ותבר"ים (תקציבים בלתי רגילים).
קולחי המעיינות
דירקטוריון תאגיד הביוב קולחי המעיינות נפגש לדיון ואישור תוכנית  .1031צביקה ורד המנכ"ל הציג סיכומים ראשוניים של שנת  ,1031תוכנית
 ,1031ולו"ז לביצוע קווי הביוב מהגלבוע ,פארק צבאים והקו הצפוני .ההיערכות וההתארגנות של החברה הצעירה בהובלתו של צביקה מאוד
מעודדת ,בעיקר על רקע תנאי פתיחה לא פשוטים ואתגרים תפעוליים ותקציביים רבים.
ט"ו בשביל
טיול ט"ו בשביל לילדי א'-ו' בעמק כבר מזמן הפך למסורת .כ 000 -ילדים ומדריכים צעדו לאורך הירדן הדרומי ,על שביל עמק המעיינות
וסיימו בהפנינג בחורשה במנחמיה .לטיול קדם כבכל שנה ,תהליך חשיבה ותכנון של המדריכים וזאת כדי להתאים את הטיול לגילאים
המודרכים ולראות בו הזדמנות לקידום תהליכים קבוצתיים ביישובים.
חניכי מכינת העמ"ק לקחו חלק בטיול והפעילו את הילדים לאורך המסלול בנושאי טבע וסביבה .השנה הצטרפו לראשונה גם ילדי כיתות
התקשורת מביה"ס "רימון"  -אשר כבר החליטו שגם אצלם הטיול הזה יהפוך למסורת.
לצפייה בסרט :ט"ו בשביל
צריך כפר שלם כדי לגדל ילד
מחלקת ילדים ונוער ערכה השבוע את הפורום המשותף השני .זהו פורום בו משתתפים כל העוסקים בחינוך החברתי קהילתי בעמק :מדריכי
ילדים ,נוער ,רכזים ,קבוצות משימה ותנועות הנוער .המפגש עסק בקשרים וחיבורים בין הקהילה למערכת החינוך היישובית.
לאחר פאנל מרתק של בעלי תפקידים שונים עברו הצוותים לעבודה יישובית ואחריה למפגש משתף עם יישוב אחר מהעמק.
אנו גאים בצוותי ההדרכה מכל היישובים שמשלבים בין ההשקעה והשמירה על הייחודי לכל יישוב ובין הביחד האזורי.
שולחן צעירים
ביום שישי האחרון נפגשו  10צעירים ממגוון יישובי המועצה לתחילתה של דרך לקידום יוזמות ולפיתוח עשייה והשפעה צעירה ביישובים
ובעמק .המפגש נערך באתר חומה ומגדל ,בהשראת השפעתם של מי שלפני  67שנים היו צעירים בשנות ה 10-וה 10-לחייהם ובחרו בדרך
אשר שינתה את חייהם ואת עתידו של העמק כולו .בהמשך ,לאחר היכרות שערכו ביניהם ,העלו חברי הפורום את תקוותיהם וחלומותיהם
באשר לעתיד שלהם ושל צעירים נוספים  -בעמק המעיינות.
פורום הצעירים הוא חיבור משמעותי של מחלקת צעירים וקליטה ,בניהולה של יעל ברקן דולב אל השטח  -תחומי העניין ,היוזמות ,השאיפות
והחלומות של צעירים החיים ביישובי העמק .בחודשים הקרובים צפויים חברי הפורום להתמקד בתחומים אותם הם מעוניינים לקדם ,להכיר
מחלקות שונות במועצה שיסייעו בכך ,לבחון שיתופי פעולה אפשריים בין יישובים ,ובעיקר למצוא את הדרך לפעול ולהשפיע ביישובים
ובעמק בהם הם וצעירים נוספים בונים את עתידם.
שמחתי להשתתף במפגש המרגש והדגשתי את משמעותה של עשייה צעירה וההשפעה שתהיה לה על חייהם הם ועל עתיד יישובי העמק.
טורניר משפחות
טורניר משפחות  1031ע"ש דור אורבך ז"ל של מועדון הכדורסל גלבוע מעיינות התקיים אף הוא ביום שישי 61 .משפחות מהעמק ,מההר
ומאזור הגלבוע השתתפו בו .הבוקר הוקדש לקטגוריית ילדים וקט סל ולאחר טקס קצר לזכרו של דור שהתקיים במעמד משפחת אורבך
מקיבוץ מירב ,המשיך הטורניר בקטגוריית נוער וחוגים .הטורניר היה חוויה מרגשת ומיוחדת והורגשה בו מאוד אווירת היחד והמשפחתיות
המחבקת של העמק .לתמונות...
ביקור המבקר
מבקר המדינה יוסף שפירא הגיע ביום שישי האחרון לביקור בטירת צבי יחד עם ח"כ אורי
אריאל בן הקיבוץ .המבקר ביקש לבקר בקיבוץ מכיוון שהוריו היו בהכשרת שח"ל שיועדה
לטירת צבי .ראובן אור ,חבר טירת צבי ,סיפר כי הוריו ,היו הזוג הראשון שנישא בתקופת
ההכשרה ולקראת החתונה נקנתה טבעת הנישואין בכספי הקבוצה .הרב (סבו של ראובן) לא
קיבל את הטענה שהטבעת היא של אביו ,מאחר ונקנתה בכספי הקיבוץ ולכן החתים את כל
חברי הקיבוץ על 'שטר ויתור' בו הם מוותרים על חלקם בטבעת .ראשון החותמים היה ...
אברהם שפירא  -אביו של יוסף שפירא  -המבקר .ראובן מסר לידיו של המבקר את המסמך
המקורי עם פענוח החתימות והוא התרגש עד דמעות.
בהמשך ערכנו סיור ביישוב בהדרכתו של לוי גבעון ונטענו ביחד עץ בהרחבה של טירת צבי.
למסמך הויתור...

שותפות יחד
תכנית שגרירי אחדות הינה תכנית לפיתוח מנהיגות נוער הכוללת מפגשים עם בני נוער מבית שאן ועם בני
נוער מהקהילה היהודית בקליבלנד .את התכנית מפעילה מחלקת ילדים ונוער בעמק והיא פועלת במימון
ושיתוף 'שותפות ביחד' של הפדרציה היהודית בקליבלנד.
לפני כשבועיים חזרו מובילי התכנית  -גיא שרי ,מנהל מחלקת ילדים ונוער ואביעד ספראי ,מדריך התכנית,
מביקור עבודה בקליבלנד ,בו גיבשו עם חברי צוות התכנית המקבילה מקליבלנד ,את חזון התכנית ובנו את
המפגשים המשותפים עם בני הנוער .בנוסף הכירו גיא ואביעד את הקהילה היהודית ,על מוסדותיה ואנשיה
ובחנו אפשרויות שונות להידוק הקשרים ושיתופי הפעולה שבין הקהילות .אנו מודים לאנשי הפדרציה
בקליבלנד על האירוח החם של נציגנו ועל הביקור המשמעותי.

תרבות תורנית במנחמיה
בשבוע שעבר נחנך המקווה החדש במנחמיה ,במעמד שר הדתות ואנחנו נסענו לראות את הפיתוח
שמוביל במרץ רב המושבה  -הרב ועקנין ,ביחד עם מוטי פרץ  -יו"ר המועצה הדתית מנחמיה .נפגשנו
במקווה החדש והיפהפה ,שניכר כי בכל פינה הושקעו בו תכנון ומחשבה .החל מהכניסה ועד לאבזור
המוקפד והמוסיקה שמתנגנת ברקע .ביקרנו בבית הכנסת שגם הוא עבר שיפוץ נרחב וחידוש
ובמרכז התרבות התורנית ביישוב .המועצה הייתה מעורבת בגיוס המשאבים לפרויקטים האלו כחלק
מפיתוח וחיזוק הקהילה והיישוב.
אמנות
מגמת האמנות בבית ספר שק"ד על יסודי בהובלתה של זיוה וייס משלוחות ממשיכה להצטיין ,וגם השנה כבכל שנה ,נבחרו עבודותיהם של
אלעד קניג ושחר הלוי מטירת צבי ,וחמדה היימן ותהל בן אדמון  -משדה אליהו לתערוכת העבודות הארצית של החינוך הממלכתי דתי.
שק" ד הוא בית הספר עם מספר העבודות הנבחרות הגדול ביותר בחמ"ד .התערוכה הוצגה במרכז מורשת בגין בירושלים.
פיתוח קהילתי בביכורה
בתחילת השנה נכנסה רינה בראזני לריכוז החינוך ושלוחת המתנ"ס בביכורה .רינה נכנסה בהתלהבות גדולה והפיחה רוח חיים בקרב בני
הנוער ביישובים ,תוך ארגון פעילות נרחבת :פרויקט בת מצווה ,חודש ארגון ,סיירת בנות שירות ,שישי משמעותי ועוד פעילויות המתרחשות
ביישובי ביכורה בשיתוף ההורים ,הילדים והתושבים כולם .העשייה הברוכה הזו מחזקת את הקהילה ואת הגאווה היישובית .יישר כח!
'השדה' בעין הנצי"ב
בטקס חגיגי ומרגש עם המון ילדים ,בני נוער ,חברים ,אורחים ובלונים נחנכה בתחילת השבוע שכונת 'השדה' בקיבוץ עין הנצי"ב .בתוך שדה
ירוק ,צומחים להם בתים חדשים ובשכונה החדשה גרות כבר מספר משפחות .ט"ו בשבט הוא הזדמנות נהדרת לחגיגות בעין הנצי"ב שכן
זהו חג המשק והשנה חגגו יום הולדת  76לקיבוץ.
הקיבוץ מתרחב גם בבנייה חדשה בתוך ה"קו הכחול" לאחר הפסקה של מספר שנים וחברים-תושבים ,שהם חברים במסלול מיוחד ,בונים
בשכונה את ביתם כשבהמשך יצטרפו ויבואו עוד רבים.
לכבוד האירוע הוסיפה אבישג איילי בית לשיר שכתבה זה מכבר והלחין נתן שחר:
"יוורידו הרי הגלבוע עם שחר
והר הגלעד עם ערב יסמיק
שכונה חדשה צמחה מול השער
מעבר גדר יסודות נעמיק
זו עין הנצי"ב עין הנצי"ב
שכונת השדה גבולותייך תרחיב
חזרו נעורייך עתיד יחייך
אל תקוות המחר כאן עוד בית נוסיף".
לתמונות מהטקס....

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

