ד"ש מס' 061
י"א אדר תשע"ג
 12בפברואר 1023
כביש 10
כביש  12המוביל מגשר שיך חוסין ומעוז חיים ועד עפולה הינו כביש צר ולא בטיחותי ,שלאורכו כניסות מסוכנות ליישובים,
לבית הספר ואתרים נוספים.
בשנים האחרונות אנו פועלים מול ראשי משרד התחבורה ונתיבי ישראל (מע"צ) לקידום הרחבת הכביש ולאחרונה התוכנית
להרחבתו הופקדה לקראת קבלת תוקף.
בשבוע האחרון אירעו  3תאונות קטלניות על כביש  ,12שגבו את חייהם של ארבעה אנשים .הבוקר שלחנו מכתב דחוף לשר
התחבורה וראשי מע"ץ (נתיבי ישראל) ובו דרישה נחרצת לקדם במהירות האפשרית את התכנון והביצוע של הרחבת הכביש
והסדרת הכניסות לאתרים ,לבית הספר ,וליישובים שלאורכו.
תרגיל בבתי הספר
במסגרת תרגול ארצי של מוסדות החינוך ,תורגלו בתי הספר באירוע של נפילת טילים במרחב המועצה .התרגול כלל מספר
תרחישים ,התארגנות פנימית ,ירידה למקלטים וקשר עם המועצה עד פינוי לישובים .בקרי התרגיל ציינו שההתארגנות היתה
טובה .שלא נזדקק.
טווס הזהב
ביהדות מסמל טווס הזהב עוף פלאי המסמל את חיי הנצח ונוצותיו הזהובות מייצגות את היותו שליח המקשר בין ארצות
רחוקות .ביום חמישי האחרון התהדרנו בנוצות הטווס כשלבמה עלו  250תלמידים ,מורים ואנשי העמק – זמרים ,נגנים ורקדניות
למופע שכולו אוצר המוסיקה של עדות ישראל .מזרח ומערב התחברו יחדיו למופע קסום ומרגש שסיפר בזמר ומשחק את
סיפור מיזוג הגלויות בעמק ,סיפורה של מדינת ישראל .תודה לרוחמה שחלמה ויזמה ולכל השותפים להכנות ולמופע עצמו.
בנצי ליברמן
בנצי ליברמן  -ראש מינהל מקרקעי ישראל ,הגיע לביקור בזק יחד עם אנשי צוותו
עימם אנו בקשר עבודה הדוק ויומיומי.
צוות המינהל הספיק בביקורו הקצר לבקר בגני חוגה ,בשלפים ובתל תאומים,
לשמוע על הפיתוח ולפגוש משפחות חדשות שהגיעו לעמק מתוך כוונה לבנות בו
את ביתם .ני צלנו את ההזדמנות להודות לראש המינהל ולצוותו על העבודה
המשותפת והטובה ועל התרומה לשינוי מפת העדיפות החדשה ,בה נכללים כל
ישובי המועצה באיזור עדיפות א'.
תבליט בשק"ד
בטקס חגיגי שהתקיים בבית ספר שק"ד ,הושק תבליט ארץ ישראל .התבליט פרי יוזמתה של מלכה סימון ,נבנה במשך 8
שנים על ידי תלמידי בית הספר בהובלת אילן אשל ,ומהווה מרכז העצמה חינוכי לפעילות יצירה בנייה ולמידה .אורכו  10מטר
והוא מצע ללמידה רב תחומית על ארץ ישראל – תנ"ך משנה ,היסטוריה ,מולדת גאוגרפיה ,טבע ועוד.
מלכה פווה  -מנהלת בית הספר ,הודתה לשותפים הרבים שנטלו חלק בהקמת התבליט והזמינה קבוצות תלמידים מכל העמק
לבוא להתנסות בחוויית הלמידה במודל ייחודי זה.
פיתוח תשתיות
סיירנו ירון ואני ביחד עם דעאל לוי מנכ"ל החברה הכלכלית לראות מקרוב את תנופת פיתוח התשתיות ברחבי המועצה.
התחלנו את הסיור בירדנה לאורך כביש הכניסה החדש ,המשכנו לתשתיות הוותיקות בחמדיה ובנווה איתן ,וביקרנו בהרחבות
החדשות במעלה גלבוע ובמירב .ברשפים ראינו את ההרחבה ,את העבודה על התשתיות הוותיקות ,את מגרש הכדורסל
והקרווילות ,ובשלפים אפשר היה לראות כי ממש בקרוב יושלמו עבודות פיתוח התשתיות .החברה הכלכלית הפכה להיות
גורם מאוד משמעותי בפיתוח התשתיות ביישובינו.
מנהלי הקהילות
המפגש החודשי של פורום מנהלי הקהילות ביישובים התחיל בסיפורה של תל תאומים שסופר על ידי מרים מרדכי .נעמה
מנהלת המתנ"ס הציגה את פעילות המתנ"ס המתחדש ולקראת תום המפגש שיתפנו את מנהלי הקהילות בתוכניות של סדנת
האדריכלים לתכנון מרחב אזרחי שתתקיים בקרוב.

סיור מתמידים
נבחרת המתמידים שלנו ,הכוללת את אנשי הביטחון ,יצאה לסיור רכוב בגולן ובחרמון בהדרכתו המעניינת של עמי דורפמן
וניהולו הלוגיסטי המיומן של עידן עריף .הפורום בהובלתם המקצועית של רועי פשחור ,אלי בגו וקובי בן חמו מתגבש
ומתמקצע סביב המשימה המרכזית של השמירה על הישובים והמרחבים הפתוחים של העמק.
בחינת בגרות ראשונה במחול בעמק
בנות מגמת המחול של 'גאון הירדן' בשיתוף עם המרכז למחול ואמנויות נבחנו
אתמול בבחינת הבגרות המעשית .כל אחת מהן יצרה ונבחנה על עבודת
הכוריאוגרפיה שהכינה על פי נושא אישי שבחרה וגם על טכניקה וביצוע בשיעור
מחול מודרני.
אנחנו מאד גאים בתלמידות :זהר זיסמן ,ליאת נפדנסקי ,מאי מן ,סתיו סלע ,נוי
מלחן ,יהב לינצקי ומור לוי' ועל התהליך שעברו ב  3השנים האחרונות בהובלת
המורים דפנה קניג כהן ,רויטל בית און צור ,נגה תמיר ,דורית דגן ואפרת לינצקי.
מרחב אזורי אזרחי
בין התאריכים  8-6במרץ תתקיים אצלנו סדנת אדריכלים בינלאומית לתכנון מרחב אזרחי – אזורי במרחב הקימרון – מרכז עידן
– מועצה – מפעלים.
לסדנה מגיעים אדריכל נוף מניו יורק ,אדריכל ממילנו ,אמן סביבתי מיוטה ,מעצב מוצר מבצלאל ,סטודנטים לאדריכלות
מהטכניון מסטודיו בת ים ועוד.
בקבוצה שמגיעה לוקחים חלק שני אדריכלים בני העמק שעובדים בתל – אביב ובסדנה כולה ישתתפו גם אדריכלים
ומתכננים מהעמק יחד עם אנשי מקצוע מתחומים שונים :חינוך ,קהילה ,חקלאות ,תיירות ,תעשייה ,תרבות ועוד .המשתתפים
המוזמנים נבחרו בקפידה תוך התחשבות ביכולת התרומה שלהם לעבודת צוות בקידום הפרויקט המיוחד הזה.
הסדנה היא המשכו של תהליך מחקר ואיסוף מידע שנערך בעמק במשך מספר חודשים במהלכו נפגש הצוות המנהל את
התהליך עם אנשי העמק ,סייר באתרי תיירות ובמרחב כולו ,תוך ריכוז חומרים כתובים רבים.
עם סיום הסדנה יתחיל מסע לבנייה ומימוש הקונספט המתאים לנו לפיתוח המרחב האזורי.
מנהיגוטמון
תשעה שבועות של חידון אינטרנטי מרתק באו אל קיצם ,וגם החלק הראשון של חידון המנהיגוטמון בהפקת דן חמיצר שבו
השתתפו תלמידי כיתה ה 2מבית ספר דקלים.
בעזרת קטעי מקורות ,סרטונים ושאלות חשיבה מורכבות ,למדו הילדים על דוד בן-גוריון ומנחם בגין ,פעולותיהם ותפיסת
עולמם ,וזאת במסגרת הפעילויות העוסקות בנושא השנתי המרכז" :דוד בן -גוריון ומנחם בגין – דרכים שונות מטרה אחת".
החידון ,בו השתתפו כ 300 -כיתות מכל רחבי הארץ ,יצר עניין רב בקרב המורים והתלמידים ,וילדינו הם בין ששת ביה"ס שעלו
לשלב שני במחוז צפון !
משלוח מנות מדקלים
באחד הימים עם חזרתי למועצה מסיור ,הופתעתי לגלות קבוצת ילדים צוהלים ושמחים מבית ספר דקלים ,שבאו להביא
לעובדי המועצה האזורית משלוח מנות לקראת פורים .החבורה ,ממגוון היישובים של דקלים ,בהובלת המחנכות הוותיקות
לייקה שביט ושושי קמה ,הודתה למועצה על הסיוע הרב והמגוון שהיא מעניקה לבית הספר בתחומי החינוך ,התחבורה,
הביטחון ,התרבות ,המוזיקה והמחול ,הספורט ,האחזקה ,הסביבה ועוד .הודיתי לשרי דגן מנהלת דקלים ולצוות המורות על
היוזמה היפה.
פורים
אירועי הפורים בעיצומם .בימים האחרונים מתקיימים בבתי הספר שוקי פורים ,שוקי צדקה,
ומסיבות צבעוניות ועליזות .ביום שישי יוזמנו הורי ילדי הגנים ברבים מהישובים ,לצפות
בהמחזת ספור מגילת אסתר ,שעובד ע"י מלכה האס משדה אליהו לפני שנים רבות
ומועלה כל שנה מחדש על ידי הילדים .גם בישובים התכונה רבה :תחפושות ,מסיבות לכל
הגילאים והרבה שמחה !
פורים שמח !
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

