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שיתופי פעולה
בשבוע שעבר נערך אצלנו במתנ"ס ביקור של אנשי ה  JCCמקליבלנד .מטרת הביקור אותו הוביל דרור גרשוני מנהל 'שותפות
ביחד' הייתה פיתוח קשרי גומלין משמעותיים בין המתנ"סים בעיר ובעמק ל JCC -בקליבלנד ,ובחינת רעיונות לשיתופי פעולה.
צוות המתנ"ס שלנו יחד עם צוות המתנ"ס מבית שאן והאורחים סיירו ,למדו וערכו היכרות עם העבודה של כל אחד
מהמתנ"סים במשך יומיים ,תוך היכרות עם העיר והעמק .לביקור חברו יחד המתנ"ס ,גיל עוז ומחלקת חינוך מה שהרחיב והעשיר
גם את הלמידה שלנו בעמק המעיינות.
לסרטון מהביקור...
מועדון המים
אפיקי מים בראשותו של גיל קורתי המנכ"ל ,מארגנים מדי שנה סיור מקצועי וחברתי של "מועדון המים" בו משתתפים עשרות
רכבים ופעילים  -מרכזי גד"ש ,מרכזי משק ,מנהלי מים ,עובדי אפיקי מים ,פיתוח שאן ,מועצה ופעילים נוספים מהאזור .הסיור
שהפעם היה להר הכרמל ואתגר גם את הנהגים המנוסים ,התנהל כמו תמיד באווירה מצוינת ,שמשקפת את האופי המיוחד
והמשפחתי של הארגון הוותיק.
ביקור קריב
ביקור ראשון מהכנסת החדשה בעמק :חברת הכנסת החדשה יפעת קריב הגיעה אלינו לגיחה
קצרה.
פרשנו בפני יפעת את אתגרי הצמיחה העומדים בפנינו :הבאת משפחות חדשות לאזור ,חיזוק
והרחבת היישובים ,השלמת מסילת הרכבת ,הכפלת כביש  ,11משיכת מפעלים לפארק
התעשייה צבאים ,הגדלת היצע התעסוקה בעמק ועוד.
טורניר מתניה
טורניר הכדורעף לזכרו של מתניה ראבינסאן ז"ל התקיים כבכל שנה בקיבוצו
טירת צבי .בטורניר השנה השתתפו כ 10 -קבוצות ומאות שחקנים מכל רחבי
הארץ והעמק .לקבוצות רבות זוהי כבר מסורת והן מגיעות בהרכבים שונים:
משפחות ,קבוצות חברים ,קבוצות חובבים וגם מקצוענים לא מוותרים.
זוהי חגיגה ספורטיבית במיטבה ואחד מאירועי הכדורעף הגדולים בארץ.
ישר כוח למארגנים :אהוד אשל ,דני שור ,שחר שטיינרך וכל השותפים הרבים
בקהילת טירת צבי.
מנהיגות נוער
קבוצת מנהיגות הנוער של המועצה בילתה את השבת במעלה גלבוע.
בשל הקירבה ליום העצמאות ,נושא השבת היה 'להיות ציוני בעמק המעיינות  ,'1013 -בני הנוער נפגשו עם דמויות שונות
מהקיבוץ ומהישיבה ,ודנו ,עד השעות הקטנות של הלילה ,בכיוונים השונים בהם היו רוצים לתרום ולהשפיע על העמק .זו הייתה
גם הזדמנות לעבד ולחשוב על משמעויות הביקור בקליבלנד ,שנערך לפני מספר שבועות .את הקבוצה מוביל מטעם מח'
ילדים ונוער אביעד ספראי.
אסור לעצור את רכבת העמק
ראשי רשויות רבים מהגליל הגיעו אתמול לפגישה עם שר התחבורה וחברת "נתיבי ישראל" שהוקדשה כולה לדרישה נחרצת
להשלמת מסילות רכבת העמק לבית שאן ורכבת הגליל לכרמיאל .בפגישה ניתן לשר התחבורה גיבוי גורף לעמידתו האיתנה
מול האוצר שמנסה לקצץ את התקציב לרכבת .הבהרנו את חשיבותה של הרכבת לפיתוח האזורי ,למשיכת עסקים ,מפעלים
חדשים ומשפחות צעירות לאזורנו .תבענו את המשכו של תהליך חיבור הפריפריה למרכז והתרענו בפני הסכנה ששוב יפגעו
בפריפריה וינציחו את הפערים בינה לבין המרכז.
הוצאנו במשותף עם בית שאן מכתב לשר האוצר ובו דרישה נחרצת להשלמת התשתיות והנחת המסילה של רכבת בעמק.
מצ"ב המכתב...

זיכרון
כמדי שנה התקיים טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה באנדרטה האזורית ,בהשתתפות המשפחות
השכולות ,תלמידים ,תושבים ואורחים .במלאת  00שנה למלחמת יום כיפור הובאו בטקס סיפוריהם של החללים מהעמק שנפלו
במלחמה ,מהקשות שידעה מדינת ישראל.
אנו עושים כל שנוכל כדי לזכור ולספר את סיפורי הנופלים גם לדורות הבאים ,ואתמול החלו בני הנוער את המפגשים עם
משפחות שכולות בעמק במסגרת הפרוייקט 'החייל שלי' ,שבו יתוודעו לדמותם ולסיפוריהם האישיים של בני העמק שנפלו.
לדברי ראש המועצה ולתמונות מהטקס...
עוד מעט נהפוך לשיר
במסגרת הפרוייקט של גלי צה"ל 'עוד מעט נהפוך לשיר' הולחנו שיריהם של שני נופלים מהעמק :שירו של סרן יהודה בנארי
מקיבוץ מסילות שמטוסו נפגע מטיל קרקע-אוויר ' -זו את' שמבצעת הזמרת רותי נבון ,ושירו של סגן יואב יקיר מקיבוץ כפר
רופין ,שנפגע ונהרג מכדור של צלף' ,שיר בלי שם' אותו שרה הזמרת הצעירה סיון טלמור .לשירים...
חוגגים עצמאות בגנים
מסורת רבת שנים היא לערוך טקס משותף לקראת יום העצמאות לכל גני הילדים במושבים
ובמנחמיה.
השנה התקיים הטקס ,אותו הכינו צוות הגננות מביכורה ,בתל תאומים.
הילדים הגיעו בלבוש כחול לבן שרו ,רקדו וצפו במופע הדגלנות שהכינו להם הגננות.
חלוץ
חלוץ רונן מחמדיה ,שהיה חבר מליאת המועצה ופעיל מרכזי בקיבוצו ובאזור במשך שנים רבות ,הלך לעולמו לאחר מחלה
קשה .אנו משתתפים בצער המשפחה.
מגיבים ראשונים  -הזמנה
מתוך ניסיון מרובה שנים וכחלק מהיערכות המועצה לחירום החלטנו לקיים מפגש הכשרה לתושבים בנושא "עזרה ראשונה
נפשית בחירום" .ההכשרה תעשה ע"י צוות המחלקה לשירותים חברתיים שהתמחה בנושא .קהל היעד הוא תושבים בצוותי
החירום היישוביים ותושבים הרואים עצמם מתאימים להתנדבות בתחום זה.
מצורפת הזמנה....

שבת שלום!
יורם קרין
ראש המועצה

