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בחירות לתק"צ
ביום שלישי נבחר איתן ברושי מקיבוץ גבת לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית .איתן שימש בתפקידים ציבוריים רבים ובין היתר היה ראש
המועצה האזורית יזרעאל ,מנכ"ל משרד התרבות והספורט ובשנים האחרונות יועץ שר הביטחון להתיישבות .בתפקידיו אלו פעל וקידם
נושאים רבים למען הפריפריה וההתיישבות בכלל והאזור שלנו בפרט.
משימות רבות מצפות לאיתן ואנו מאחלים לו הצלחה רבה !
קאן זה כאן
ביום חמישי האחרון השתתפו  377בני נוער ,מ 21 -יישובים בעמק ,בפסטיבל "קאן זה כאן  ."1723החבר'ה הציגו ,צילמו וערכו קליפים לשירים
מסרטים ישראלים .מדריכי הנוער ליוו את התהליך תוך חיפוש אחר הזדמנויות בהן ניתן לתת ביטוי לחוזקותיהם של בני הנוער.
פסטיבל הסרטים שנערך זו השנה השנייה ,מייצר מפגש בין חניכים ובין יישובים ,דרכם אפשר לראות את השוני והייחודי לכל יישוב ובצידם
מפגש אזורי וכייפי.
עוד צב"ר
שני גרעיני צב" ר נוספים הגיעו לעמק בתקופה האחרונה והצטרפו לאלה שנמצאים בעמק כבר מהקיץ .האחד -הגיע לנוה איתן והשני
לטירת צבי ,שזה לו הגרעין השני השנה.
הנערים שהגיעו בקיץ התגייסו רובם ככולם לצבא ונמצאים במסלולים שונים .החדשים שהגיעו בחודש האחרון לומדים באולפן ,משתתפים
בפעילויות חברתיות ואחרות הקשורות לצבא ובעוד מספר חודשים יתגייסו גם הם.
נאחל להם וליישובים הקולטים הצלחה !
יום האישה
נשות המועצה יצאו לבילוי שאורגן למופת על ידי וועד העובדים ,והתקיים במלון בעכו וכלל ערב שירה ,טיול בעכו העתיקה והרבה הווי ויחד
חברתי.
ברכנו את העובדות והודינו להן על חלקן המשמעותי בקידום מטרות המועצה ומתן השירותים המגוונים.
ירוחם ,במדבר ,דברים
נסענו לבקר בירוחם השותפה שלנו בערי חינוך שיושבת במדבר ,בין אגם ירוחם לשפת המכתש הגדול .נפגשנו עם הנהגת המועצה ,עם יזמי
קהילת המחנכים שפועלת ביישוב ,עם מובילי קבוצות הצעירים ,ועם פעילי מועצת הנוער .התרשמנו עמוקות מהפעילות והיזמות הרבה
בתחום החינוך והקהילה שמתרחשים ביישוב.
החברה הכלכלית
בישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית הציג דעאל לוי המנכ"ל את תוכנית העבודה והתקציב לשנת .1723
החברה שחזרה לפעול רק לפני מספר שנים עושה חיל ועומדת במטרות שהוצבו לה כזרוע הביצוע הכלכלית של המועצה.
הפעילות המרכזית היא בתחום פיתוח התשתיות במספר גדל והולך של יישובים בהם התשתיות מהוות מנוף להתנעת הצמיחה והקליטה.
נפרדים ומברכים
ישיבת הנהלת פארק המעיינות נוצלה הפעם לפרידה משני שותפים מרכזיים  -מסול שסיימה לנהל את התיירות ומעמי דורפמן שמונה לסגן
מנהל מחוז צפון ברשות הטבע והגנים .הודינו לשניהם בחום ,ברכנו את עמי עם קבלת תפקידו החדש ואיחלנו הצלחה רבה למחליפים.
פורום מזכירים ומנהלי קהילות
הפורום המשותף לעמק המעיינות ועמק הירדן ,שנפגש כבר מספר שנים בהובלת מוטי קומרוב -המלווה החברתי מהתק"צ ,עירית דרור
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה והמקבילה שלה בעמק הירדן ,התארח הפעם במסילות.
הנושא במפגש זה היה הזהות היישובית :חשיבותה ,ותפקידו של מנהל הקהילה בגיבושה ומינופה לחיזוק ופיתוח היישוב.

טווס הזהב
בעוד שבוע בדיוק יעלה באולם הקימרון מופע "טווס הזהב"  -מופע שעוסק כולו באוצר המוסיקה של עדות ישראל בביצוע המרכז למוסיקה
והמרכז למחול.
כ 267 -משתתפים  -צעירים ומבוגרים מעמק המעיינות ,יעלו על במת הקימרון ויגישו את מיטב המוסיקה של עדות ישראל.
בואו והיו שותפים לחגיגה מוסיקלית צבעונית זו.
להזמנה...
פסטיבל הגדי הראשון
פסטיבל הגדי הראשון נערך במהלך כל החודש האחרון בחוות עז-עיז של רינת ואסף וידנפלד במנחמיה .במסגרת הפסטיבל נערכו
פעילויות לכל המשפחה וביניהן סיורים ,סדנאות וטעימות .צוות חדר החדשות בצפון שמע על היוזמה והגיע לצילום.
קישור לכתבה...
קונצרטים בגנים
בימי השישי האחרונים התקיימו הקונצרטים הנודדים המסורתיים לילדי הגנים 27 .נערים ונערות ,תלמידי המרכז למוסיקה שלנו ,הופיעו
במבחר קטעים שנלמדו לפני כן בגנים ע"י המורות למוסיקה שפועלות בגנים מטעם "קרן קרב" .בין הנגנים היו ילדים שנחשפו לנגינה
לראשונה בהיותם ילדים בגן ואח"כ הגשימו את חלומם מאז ללמוד נגינה .כך בא שוב לידי ביטוי שיתוף הפעולה המבורך בין קרן קרב,
מחלקות החינוך והתחבורה במועצה והמרכז למוסיקה.
בקונצרט שנערך בשדה אליהו הודו הילדים והצוותים להרכב שהגיע:
"נגנים יקרים ומורות נפלאות
אנחנו רוצים לכם להודות
כי זה ממש ממש לא מובן
שלכל ילד שיושב כאן עכשו כאן
יש בינו לבין עצמו ,ניגון שמתנגן
אפילו שלא כולנו כאן יודעים לנגן ...
באמת זה דבר גדול בפני עצמו,
שכל אחד מכם מוותר על יום החופש שלו
ומקדיש אותו לילדי הגן הרכים
וזאת מתוך אהדת המוסיקה מתוך הלב ,בפנים.
אז תדעי שאנחנו ממש מעריכים
את הזכות הגדולה שנפלה בחיק ילדינו הנפלאים
מאחלים לכם עוד המון שנים של מוסיקה והתמדה
ושוב אומרים  -על הכל  -תודה !
מילדי הגנים והצוותים".

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

