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 61במאי 1063
טנא לראש הממשלה
ביום ראשון בשעות הצהריים עלינו לירושלים להביא טנא ביכורים לראש הממשלה
מר בנימין נתניהו.
שישה ילדים ,נציגי בתי הספר שלנו הביאו לראש הממשלה סלים מלאי כל טוב
מהחווה החקלאית .לאחר שראש הממשלה ערך היכרות אישית עם כל אחד מהם
אמר" :אני מודה לכם על סל הביכורים מעמק המעיינות ,ואני מברך אתכם ואת כל
אזרחי ישראל בחג שבועות שמח! הביכורים הם סמל לצמיחה ,התפתחות
והתחדשות ומי ייתן שכל מאמצינו יישאו פרי ,תבורכו" .הטנא חולק אחרי מספר
דקות ויצא לטעימות בישיבת הממשלה ובלשכת רוה"מ שגם צילמו את האירוע ...
לתמונות נוספות...
תפיסת השירות במועצה האזורית עמק המעיינות
ביום חמישי שעבר ,החלה קבוצה ראשונה מקרב מנהלי המחלקות במועצה ,בסדרת מפגשי למידה בנושא "תפיסת השירות".
בסדנאות עולות שאלות והמנהלים דנים בנושאים כמו; מהי חווית שירות או איזה חווית שירות היינו רוצים לתת לתושבים? רגעי
אמת בשירות ,שירות כהזדמנות ,ערכים תומכי שירות ,שירות פנים ארגוני ,שירות לתושבים ,ועוד.
הנהלת המועצה הגדירה את נושא השירות לתושבים כמטרה אסטרטגית ,מטרה הצועדת בד בבד ומשלימה את תהליכי
הצמיחה והפיתוח .זהו חלק מתהליך כולל שהחל כבר בשנה שעברה במטה המועצה ,ממשיך בסדנאות המוזכרות לעיל ,יימשך
בתהליכי עומק בכל אחד מהאגפים ויגיע עד אחרון עובדי המועצה .זהו תחילתו של מסע ,הכיוון והיעד ברורים ואנחנו צועדים
בבטחה בדרך ,ומתכוונים גם להגיע.
עשור לגאון הירדן
בבית ספר 'גאון הירדן' ציינו ביום חמישי האחרון עשור לאיחוד בית החינוך בנווה איתן
עם מוסד חינוכי גלבוע ב.1002 -
הפנינג רב משתתפים ,פעילויות ירוקות ,תערוכת צילומים ,הצגת תוצרי בית הספר
והכל מתוצרת בית ,היוו רק חלק מאחר צהריים גדוש פעילות ,ומלא בתלמידים,
בוגרים ובני משפחותיהם שהתרגשו מאוד מהאירוע הנפלא.
בטקס שהתקיים בתום האירוע אמרה אילנית ערן ,מנהלת בית הספר" :בפתחו של
העשור הבא ,אני מאחלת לעצמנו שנגיע לפסגות חדשות ובראש ובראשונה לצמיחה
דמוגרפית .אנו רוצים לגדול ,רוצים שיותר נערים ונערות יעברו בשערינו ויחווה את
מה שאנו יודעים לתת ".הלוואי ! לתמונות מהארוע...
שר השיכון
נפגשנו עם שר השיכון החדש אורי אריאל ,בן טירת צבי .הצגנו בפניו את תוכניות הקליטה והצמיחה בעמק ואת האתגרים
בתחום פיתוח התשתיות ,שדרוג מוסדות הציבור והמגורים הזמניים שיאפשרו את הרחבת היישובים .בפגישה השתתפו גם
אסנת קמחי ,מנהלת אגף בכיר לענייני הכפר במשרד ושלמה פייבלוביץ ,סגן מנהל
המחוז שלנו ,שהם שותפים נאמנים לפעילות הרבה של המשרד במועצה.
מוקירים את הרב אזואלוס
הרב האזורי ,הרב שלמה אזואלוס הוא גם רב היישוב תל תאומים .במלאת  10שנה
לפעילותו ערכה קהילת היישוב ערב הוקרה חגיגי ומרגש לכבודו ,שכלל ברכות,
מצגת ,ריקוד של ילדי הגן וכיבוד עשיר.
הרב שלמה הוא אישיות מיוחדת במינה ,הוא משמש כמנהיג רוחני וקהילתי באזורנו
ובעיקר הוא חבר ואדם.

תבואו תראו
אנחנו באנו וגם ראינו  -שפע של יזמויות ואמנים מוכשרים בעמק שפתחו את
הסדנאות והיזמויות שלהם לכבוד חג השבועות ביום שישי האחרון .ביקרנו אצל כמה
כאלו שאנו מכירים ויודעים את מלאכתם וגילינו גם כמה אמנים שעובדים כבר שנים
רבות אך לא ידענו על קיומם והפעם זכו לחשיפה.
מומלץ לקפוץ ולבקר בכל ימות השנה ולגלות יצירה מקורית ומיוחדת.
חילוץ מהריסות
כארבעים מתנדבים נמרצים הגיעו לתרגיל חילוץ מהריסות ואיתור נעדרים שהתקיים
ביום שישי האחרון בשדה נחום.
בעזרת מכשור ידני וכלים מכניים חילץ הצוות מבין הריסות הבית שהתמוטט ,בובות
המדמות לכודים .נציג פיקוד העורף ליווה חלק מהתרגיל ונתן דגשים מקצועיים,
התרגיל הוכתר בהצלחה גם באמות המידה של פיקוד העורף.
כיתת הכוננות כוללת כמה עשרות מתנדבים שלוקחים חלק בפעילות ,ותהליך בניית
כיתת הכוננות של המועצה ממשיך וצובר תאוצה.
אנו מזמינים את תושבי המועצה להצטרף לצוות מקצועי ולהוות את הזרוע הביצועית
של המועצה בטיפול באירועי חירום .כולנו מקווים שלא יקרו אך אם תגיע שעת
המבחן נדע לפעול ביעילות ובמקצועיות להגשת עזרה והצלת חיים.
לתמונות מהתרגיל...
גולני שלי
במסגרת מרוץ גולני ה 12-מצפון לדרום ,הצטרפו תלמידי שק"ד לריצה יחד עם לוחמים מסיירת אגוז .התלמידים והלוחמים רצו
בשביל המוביל לבית הספר ,התרעננו יחד בשתייה וכיבוד ולאחר מכאן נפגשו לשיח עם מפקדים בנושא מנהיגות ופיקוד .יישר
כח לרצים ולמקשיבים!
הכבש השישה עשר
המרכז למחול ואמנויות הבמה העלה השבוע את המחזמר הכבש השישה עשר עם
השירים המקוריים של יהונתן גפן.
ההצגה הועלתה כחלק מסיומי סוף שנה בביצוע תיאטרונוער ובהנחיית אסנת תל דן.
העבודה הקשה של השחקנים השתלמה ועקב דרישת הקהל נפתחה הצגה שניה.
תגובות הקהל הרב היו מאד מפרגנות על המשחק המקצועי ,והביצוע השמח והחגיגי
שסחף את כולם.
"אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה
וארטיק וסוכריות ותות גינה
אני אוהב את החורף ואת הקיץ ואת הסתיו
ואת האביב ואת מה שעכשיו "...יהונתן גפן
לתמונות מהמופע...
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