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צלילי המוסיקה
מגמת המוסיקה המשותפת לגאון הירדן ושק"ד סיימה עוד שנה ,וביום חמישי
האחרון הופיעו התלמידים יחד עם מורי המגמה בפני ההורים ,החברים וצוותים
משני בתי הספר ,בערב שבו ניגנו מוסיקה מקורית לצד מוסיקה מוכרת.
זה היה ערב של להקות צעירות ועכשוויות ,מוסיקה טובה ורוח של שיתופי
פעולה מבורכים! לתמונות מהערב....
מטה בשדי תרומות
"אפשר לחוש את הרוח החדשה .לראות את החיוך כשנכנסים למועצה ,את היחס החם" כך פתח נציג ועד שדי תרומות את
פגישת מטה המועצה עם הנהלת מושב שדי תרומות.
היישוב נמצא בתהליכי צמיחה מואצים בהובלת וועד היישוב ובשילוב מצוין עם המועצה .משפחות צעירות ,רובן של בני היישוב
ירכשו בקרוב מגרשי ם שיפותחו על ידי החברה הכלכלית שלנו ויבנו את ביתן בהרחבה שחיכתה מספר שנים לתנופה הזו.
כהשלמה לפיתוח מתחיל בימים אלו גם שדרוג הכביש בצד מערב.
מטה בניר דוד
מטה המועצה נפגש עם הנהלת קיבוץ ניר דוד ,שהתברך בחוסן כלכלי ופעילות משקית מאוד טובה ומוצלחת ,המבוססת על
מפעל ניר עותק ועל ענפי החקלאות והתיירות.
שמענו על תוכניות הצמיחה הדמוגרפית ,על אכלוס השכונה החדשה שהושלם כמעט כולו ,על קידום השכונה בתוך המחנה
ועל קידום התב"ע החדשה שתאפשר לקלוט משפחות נוספות .הביקוש לקליטה בקיבוץ גבוה והנהלת היישוב שמה דגש רב
על החיבורים של כל התושבים ,ותיקים וחדשים כקהילה אחת מגובשת .קיימנו שיחה על שיתופי הפעולה הקיימים ועל הסיוע
שהמועצה יכולה להעניק בתחומים השונים שמתפתחים בקיבוץ .ממש בקרוב יתחילו העבודות על פיתוח כביש הכניסה ליישוב,
פרויקט חשוב שתוכנן בקפידה בזמן האחרון.
טורניר צרכים מיוחדים
ביום שלישי התקיים טורניר כדורגל לנוער עם צרכים מיוחדים לזכרו של ארז
אשכנזי ז"ל מרשפים .כיתת נוה מנוה איתן ,אולפנת גלעד מחמדיה ,בי"ס גולני
מבית שאן ,ועוד שני בתי ספר ממגדל העמק ועפולה לקחו חלק בטורניר ,כמו
גם תלמידי הישיבה התיכונית מבית שאן וחיילי השייטת אליהם הצטרפתי לשני
המשחקים האחרונים של הטורניר ,שמתקיים זו השנה השביעית.
ינון אשכנזי אביו של ארז ,מוביל את מפעלי הכדורגל בעמק לזכרו וברוחו של
ארז ז"ל ,ששילב בין ערכי הספורט לאהבת האדם ,ועסק בפעילות התנדבותית
בבית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים לצד אהבתו לקבוצת הכדורגל הפועל
תל אביב.
תשב"י  -תוצר שנתי ביהדות
מזה תשע שנים מתקיים פרויקט ייחודי בבית ספר שק"ד .במהלך השנה
התלמידים בוחרים נושא ביהדות חוקרים אותו ולומדים עליו בכיתה ,בבית,
ביחד עם המורים וההורים .הפרויקט מסתיים עם הגשת העבודות בערב חגיגי.
את הערב הנחו התלמידים .אחת העבודות המרגשות והיפות ביותר הייתה של
תלמידה מבית יוסף שחקרה את השפה הארמית  -שפת האם של אביה.

אלופים צעירים
קבוצת הכדורעף של הבנים מכיתות ה'  -ו' בבית ספר שק"ד העפילה לגמר
המחוזי במחוז הצפון והגיעה למקום השלישי בתחרות הגמר .האליפות הייתה
אירוע גדול והתקיימה במועצה האזורית מטה אשר .ישר כוח למאמן טירן שהינו
ולשחקנים הצעירים!

בועה או חלק מחברה?
מדריכי הילדים ,מדריכי הנוער ורכזי החינוך נסעו השבוע לתל אביב לביקור
ב"החצר האחורית של החברה הישראלית" ,במהלכו נערך סיור להבנת
המורכבויות של נושא הפליטים ,העובדים הזרים והסחר בבני אדם.
לאחר הסיור נערכו מעגלי שיח שעסקו ב"חצר האחורית" שלנו כמדריכים,
חניכים ותושבי העמק ,ועל תפקיד המחנך בהצבת הנושאים המורכבים
במפגשים עם החניכים.
בסיום היום נפגשו הצוותים עם תומר בוהדנה לשיחה מרתקת על המחנך
כדמות משמעותית לחניכיו.
הסיור מציין את סיום שנת הפעילות של הפורומים השונים שמובילה מחלקת
ילדים ונוער ואת קידום ההיערכות לקיץ משמעותי ביישובים ובאזור.
'ספר הוא מתנה שאפשר לפתוח שוב ושוב  '...גאריסון קיילר

במהלך כל השבועיים האחרונים התקיימו בספריות היישוביות והרב יישוביות פעילויות שעת סיפור מגוונות .עשרות (אם לא
מאות) ילדים ,הורים וסבים נהנו מהצגות קטנות ,מופעי מוסיקה ופעילות ספרותית עשירה מאוד שכללה גם שני מופעים
למבוגרים .על הפרויקט שהביא רבים לשוטט בין היישובים ולבקר בספריות המקומיות נצחו שושי יעקובי ,מנהלת הספרייה
האזורית ,הספרניות ביישובים ומשרד התרבות.
עמק תפארת
בסוף השבוע הוקרן בקימרון הסרט 'עמק תפארת'.
השחקנית הראשית בסרט היא בתיה בר מקיבוץ גשר ,הבמאית היא הדר פרידליך בת קיבוץ שלוחות והסרט שעוסק
בהתמודדות הכאובה של חברה ותיקה בקיבוץ שעובר שינוי ,צולם בניר דוד ,רשפים ומסילות .הצילומים מרהיבים ונופו המדהים
של העמק נשקף מהם היטב.
בשל תקלה ,הופסקה ההקרנה ביום שישי ,אך במוצ"ש צפינו בסרט המיוחד המביא לידי ביטוי עוד פן בתהליכי השינוי שעברו
ועוברים על הקיבוצים .הסרט זכה בפרס סרט הביכורים הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים.
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