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ריצה לאור ירח
תרבות הספורט הולכת ומתחזקת בעמק ואפשר לראות את הרצים וההולכים בשבילי היישובים והאזור .ביום חמישי האחרון,
עלה ירח גדול והאיר את פארק המעיינות לטובת עשרות הרצים וההולכים שהגיעו להשתתף בריצת הלילה בפארק.
זוהי יוזמה מקסימה שמאוד מתאימה לעמק שלנו שחם ביום ,אך נפלא בערב ומאפשר פעילות ספורטיבית שהיא גם בריאה
וגם כייפית .התגובות היו מצוינות וכבר החלו במחלקת הספורט לתכנן את הריצה הבאה !
חנוכת מגרש ספורט
המשכנו במסורת שהתפתחה והפעם חנכנו את מגרש הספורט בכפר רופין בשני
משחקים של נבחרת המועצה מול הקבוצה המקומית :קטרגל וכדורסל .המשחקים
התקיימו מול קהל מקומי נלהב וקבוצת בנות שמחכות בכיליון עיניים לשחק גם כדור
רשת במגרש החדש .קצב הקמת המגרשים מחייב אותנו לשמור על כושר ,דבר שלא
פשוט בגילנו ...ובכל זאת עמדנו במשימה .לתמונות...
אסיפת חברים
דובי סימון ,מנהל הקהילה של קיבוץ טירת צבי המשתתף במפגשים הקבועים שלנו עם מנהלי הקהילות והמזכירים הזמין אותי
לאסיפת חברים בקיבוץ כדי לספר על עבודת המועצה .סיפרתי על האתגרים ועל הפעילות הרבה והמגוונת בה עוסקים אנשי
המועצה וברכתי את אנשי טירת צבי על הצלחתם להוביל משק משגשג וקהילה טובה וצומחת ,ממש במתווה החזון המועצתי.
מגיבים ראשונים
ביום שני אחר הצהריים התכנסו כ 02 -תושבים ,מיישובי המועצה למפגש הכשרה
בתחום החירום .בחלק הראשון של המפגש הועברו למשתתפים העקרונות המנחים
לעזרה ראשונה נפשית בחירום ,ובחלקו השני התקיים תרגול מעשי .צוות העובדות
הסוציאליות של המחלקה לשירותים חברתיים ,בראשותה של עירית דרור ,שהנחה
את המפגש ,הציע למשתתפים המשך העשרה והכשרה לצוותי צח"י (צוותי חירום
יישוביים) .במסרון ששלחה אחת המשתתפות בסוף המפגש נכתב "תודה רבה .ראוי
להעתיק את תרומתכן בכל המועצות האזוריות .זכינו!" לתמונות מהמפגש...
אורנה שמחון
"היום שמעתי שיח אחר .שיח שאני מתגעגעת אליו .יש כאן שיח עמוק ואמיתי בין תלמידים ומורים ,בין מורים ומנהלים ,בין
מנהלים למנהלים .אני רואה כאן ילדים שמחים! רוצה להוקיר אתכם ואת המנהלים .חשתי את השלווה שלכם ואת האהבה למה
שאתם עושים .אתם חברת מופת ,ואני מודה לכם על הרגעים הקסומים שחוויתי".
כך סיכמה אורנה שמחון ,מנהלת מחוז הצפון של משרד החינוך ,את ביקורה אצלנו
השבוע.
אורנה הגיעה לחנוך באופן רשמי את החווה החינוכית -חקלאית החדשה שנפתחה
בתחילת השנה ב'חוות עדן' .היא ביקרה בבית ספר ביכורה ,שם נפגשה עם תלמידים,
ובבית ספר רימון נפגשה עם צוות מורות .סקרנו בפניה את העבודה המצוינת
שנעשית בתכנית 'עמק חינוך' וקיבלנו משוב מאוד חיובי ומפרגן על העשייה החינוכית.
גאווה גדולה למועצה שלנו על צוות המנהלים והמורים האיכותי ,המחויב והמסור.
לתמונות מהביקור...
תוצרת העמק
חגיגה חקלאית -קהילתית במיטבה הייתה לנו ביום שלישי אחה"צ בתחנת הניסיונות
'חוות עדן' בראשותו של ציון דקו.
אל החווה שמהווה בית חם ופתוח לכל חקלאי האזור הגיעו מאות מאנשי העמק
שנהנו מסיורים מקצועיים והיכרות עם הניסיונות והחידושים המרתקים בחווה ,סדנאות
חקלאיות שהועברו על ידי צוות החווה החינוכית חקלאית וממופע זמר של ליאור
באלווי משדי תרומות .באירוע אשר הופק בשיתוף מחלקת תרבות הוצגה תערוכה
מרשימה של התוצרת החקלאית וכן תצוגה של כלים חקלאיים אשר היוו אטרקציה
לילדים .לתמונות "תוצרת העמק"...

אולימפיאדה לשלום וסובלנות
שני מחזורים של האולימפיאדה ה 22 -לשלום וסובלנות ברוח האולימפית של יוון
העתיקה התקיימו במוזיאון לארכיאולוגיה בגן השלושה ,בהשתתפות כל ילדי כיתות ה'
של בתי הספר האנטרופוסופים בארץ .במהלך האולימפיאדה עסקו התלמידים,
בנוסף לחמשת מקצועות הספורט האולימפי המקורי ,גם בסדנאות קצב ותיפוף,
פיסול ,הכנה וצביעה של מגינים וכדי חרס ופעילות באולם יוון במוזיאון.
טקס הסיום בהשתתפות קונסול יוון בישראל ונספחת התרבות והעיתונות בשגרירות
יוון עם ההורים ובני המשפחה ,היה מרשים וססגוני במיוחד .לתמונות מהאולימפיאדה...
קהילה רב דורית
לאחרונה מתפתחות מספר יוזמות לשיתופי פעולה בין המתנ"ס לעמותת גיל עוז ,כחלק ממימוש חזון המועצה וממטרות שני
הגופים להעניק שירות קהילתי תוך חיבורים וחשיבה כוללנית .בין התוכניות -קידום אורח חיים בריא לגילאי  +02בשיתוף
ובהנחיית ביטוח לאומי והחברה למתנסים ,שותפות עם מח' ילדים ונוער ,הכשרה משותפת של החברה למתנ"סים בנושא
אזרחים בוגרים יוזמים בקהילה ועוד.
השותפויות מעשירות ומגדילות את העשיי ה המבורכת של שני הגופים ומעמיקות את קשרי הקהילה במרחב המועצה.
בזים ותנשמות
סרטון על פרויקט ההדברה הביולוגית בעזרת תנשמות ובזים של החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת ת"א ,זכה במקום הראשון
בקטגוריית סרטים מקצועיים וסרטי הדרכה ,בפסטיבל הסרטים הבינ"ל " "Agrofilmלטבע ,חקלאות ואקולוגיה בסלובקיה.
הכל התחיל כאן אצלנו בשדה אליהו ומי שמוביל כבר שנים רבות את המחקר ,המעקב והעבודה בנושא ,הוא שאולי אביאל
מהקיבוץ .מומלץ לצפות בסרטון המרתק...
יום למידה למחנכים בעמק
ביום שני ,חופשת ל"ג בעומר של מערכות החינוך הפורמלי ,התכנסו במרכז עידן כ 232 -ממחנכי העמק ליום של חוויית למידה
משותפת ייחודית ,העמקה והפריה הדדית בנושאים חינוכיים מהותיים.
הבוקר נפתח במעגל "נפגשים" (השם המקומי למעגלי השיח המתקיימים בכיתות
כחלק מ"עמק חינוך") .ובפעילות היכרות שנעשתה באמצעות קלפי "נפגשים בעמק"
שהופקו במיוחד לקראת האירוע.
במהלך היום עסקו המשתתפים במושג האמון ,דנו באישיות המחנך ותהו על כיצד
מחנכים לספקנות ,בד בבד עם ערכים מוחלטים.
בהמשך הוצגו יוזמות חינוכיות יפהפיות מתוך רבות המתהוות בעמק שכללו עשייה
ייחודית בתחומי הגיל הרך ,בתי הספר והחינוך הבלתי פורמלי.
את היום המיוחד הזה יזמה והובילה נגה גיל -מנהלת אגף חינוך וקהילה יחד עם צוות
גדול מאוד של מחנכים ומנהלים ממערכת החינוך .לסיכום ותגובות מיום הלמידה...

כל הַיֹּפִי ַהזֶּה
אֵיזֶּה יֹּפִי
אֵיזֶּה יֹּפִי ַלעֲמ ֹּד מּול
כָּל
כָּל כְָּך יָּפֶּה
גַם ְּבעֵינַי ִם עֲצּומֹות
ְּוגַם ְּבעֵינַי ִם קְּרּועֹות
כָּל הַיֹּפִי ַהזֶּה
שחֹור
פַס דַק כָּת ֹּם זָּהֹוב דַק עֹוד יֹותֵר דַק ָּ
הֹו אֵיזֶּה אֹור נִ ְּפלָּא!....
טוביה ריבנר

שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

