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אבנר רוז מקיבוץ טירת צבי ,נהרג ביום חמישי האחרון בתאונת אופנוע סמוך לקיבוץ שדה אליהו ,בדרכו להכנות למסיבת יום
ההולדת של אביו.
אנו משתתפים בצער העמוק ומחבקים את משפחת רוז וכל בית קיבוץ טירת צבי.
קיץ בטוח בדרכים
בכדי להנחיל בתודעת הילדים והנוער את המודעות והכללים לזהירות בדרכים,
יצא לדרך השבוע פרויקט 'קיץ בטוח בדרכים' ,במסגרתו הגיעו חברי כנסת לבתי
ספר יסודיים והעבירו שיעור בנושא זהירות בדרכים.
חברת הכנסת אורלי לוי  -אבוקסיס ,לקחה גם היא חלק בפרויקט ,והגיעה ביום
ראשון לבית ספר 'רימון' שבקיבוץ מסילות להיפגש עם ילדי כיתה ו'  -בוגרי בית
ספר.
חברת הכנסת שהיא גם אמא בבית הספר ,דיברה על החשיבות של חציית כביש
בטוחה ,רכיבה על אופניים עם קסדה ,חגירת חגורת הבטיחות ברכב ,וגם על
חשיבותה של התנהגות שקולה ,מודעות לסכנות ומתן תשומת לב לכל הפרטים,
מה שיכול להציל חיים .כשנשאלה על ידי הילדים מדוע נבחרו ילדי כיתות ו' דווקא ולא כיתות נוספות ,אמרה להם כי היא רואה
בהם שגרירים .גם בבית הספר ,גם בקרב חבריהם וגם בבית ובקרב המשפחה.
ביקור איתן ברושי
איתן ברושי ,מזכיר התנועה הקיבוצית הגיע לביקור ראשון בעמק במסגרת
תפקידו החדש וביקר יחד עם צוותו בקיבוצים גשר וחמדיה.
בשני היישובים נפגשו עם הנהלת הקהילות ומאוחר יותר עם קבוצות תושבים
שהוזמנו למפגש פתוח.
אנחנו הצטרפנו לשני המפגשים ,ביישובים אלו ,איתם אנו נמצאים בקשר הדוק
והשתתפנו בדיון המעניין על האתגרים ,העשייה ,הפיתוח הקהילתי והצמיחה
הדמוגרפית .איתן ברושי הוא בן קיבוץ גשר ויש לו פינה חמה לעמק כולו אותו הוא
מכיר היטב .איחלנו לו הצלחה רבה בתפקידו החדש ובהובלת וריכוז כל כוחות
ההתיישבות במאבק על תדמיתה ,מקומה ותפקידה החשוב בחברה הישראלית.
הירדן הדרומי והחקלאים
צוות התכנון שמוביל את תוכנית האב לשיקום ופיתוח הירדן הדרומי זומן לפגישה עם בעלי תפקידים מהאזור ,נציגי החקלאים,
הדייגים והיישובים לאורך הירדן .בפגישה חודד הצורך לשמור ולפתח את כל מרכיבי ההתיישבות לאורך הירדן ,כולל שימושי
הקרקע והמים ולאפשר את המשך חיזוקה וצמיחתה של ההתיישבות לאורך הירדן.
כנס מעסיקים אזורי
השבוע התקיים כנס מעסיקים אזורי בהשתתפות כ 02 -מנהלי מש"א ומנהלי תפעול מעמק המעיינות ,עמק הירדן והגולן.
הכנס הופק במסגרת פורום תעסוקה אזורי שנוצר משיתוף פעולה בין מרכז מעברים בעמק ,מרכז תעסוקה גולן ומ.מ.ת.ק עמק
הירדן ועסק במצוינות תפעולית ,איכות הניהול וגיוס עובדים בעידן הדיגיטלי.
ההיענות מוכיחה שיש צורך להמשיך ולשתף פעולה ברמה האזורית על מנת לקדם את התעסוקה באזור.

צעירים עולמיים
בסוף השבוע שעבר התארחה בקיבוץ מעוז חיים קבוצת צעירים מקליבלנד ,בוגרי קולג' ,ששוהים בארץ כשמונה שבועות
ומתנסים בעבודות שונות לפי תחומי עיסוקם .הקבוצה קיימה סמינר משותף עם צעירים בני גילם ,חברי קבוצת עבודה עברית,
השוהים במהלך השנה בעמק ועובדים בחקלאות .במהלך סוף השבוע נרקמו קשרים משמעותיים בין חברי הקבוצות באמצעות
פעילויות כגון מסלול בנחל הקיבוצים ,רכיבה על אופניים ,קבלת שבת ,סיור מודרך בקיבוץ ועוד .כל המשתתפים ציינו שזו
הייתה עבורם חוויה נדירה שאפשרה חיבור לעולם היהודי ועיסוק ביחסי ישראל והתפוצות.
קהילה תומכת
חברי הקהילה התומכת לנכים של גיל עוז יצאו לסיור בירושלים .החברים סיירו בכנסת ,שם נפגשו עם ח"כ אילן גילאון וח"כ
מיקי רוזנטל .המשיכו לשוק "מחנה יהודה" הססגוני להסתובבות ,קניות וארוחת צהריים ירושלמית אסלית במגוון הדוכנים ,וסיימו
בכותל המערבי בתפילות ותקווה לימים טובים ובריאות איתנה.
כדורשת
הכדורשת הוא משחק המבוסס על חוקי הכדורעף ,הוא משלב עבודת צוות ופעילות גופנית ,ללא צורך בידע מוקדם .בחודשים
האחרונים קמו בעמק שש (!!) קבוצות נשים ,אמהות בכל גיל ובכל כושר ,אשר נפגשות מדי שבוע באולם הספורט ,מתאמנות
ומשחקות.
נורית פרוכטמן מכפר רופין יזמה את הרעיון ,הקימה את הקבוצה הראשונה ,וגייסה את אהוד אשל שמאמן את הבנות .השניים
בשיתוף מחלקת הספורט מצליחים להלהיב עוד ועוד נשים מכל רחבי העמק ונכון להיום פועלות בעמק שש קבוצות :טירת
צבי ,כפר רופין ,מעוז חיים ,שדה נחום ,חמדיה ו'...מעיינט' -קבוצת עובדות מהמועצה.
מסיימים עונה גלבוע  -מעיינות
עונת הכדורסל של המועדון המשותף גלבוע -מעיינות הגיעה לסיומה .באירוע שהתקיים באולם בגן נר השתתפו מאות מילדי
ותושבי העמק שבאו לחגוג את סיומה של עונה מצוינת ,מלאה בהישגים חינוכיים וספורטיביים .בירכנו על השותפות המוצלחת
בין שתי המועצות ,הודינו ללירן ויניקור שמנהל את המועדון המשותף ,ולצוות המצוין שאיתו על הפעילות המשותפת והמגוונת
ועל ההישגים הרבים .אצלנו מוביל את תחום הכדורסל בנועם ובמקצוענות ינאי כהן מעין הנציב.
מסיימים שנת פעילות
שנת הלימודים מסתיימת ,ואנו משתתפים באירועי הסיום השונים כמעט מדי ערב.
מקהלות לי  -לך הצעירה והבוגרת סיימו עוד שנה בהופעה מרגשת מול אולם מלא בני משפחה ,חברים ואוהדי השירה ,ונפרדו
מבוגרות המקהלה .הדס שטורמן ונגה תמיר שמנצחות על שתי המקהלות עושות עבודה מופלאה ואנו גאים מאוד ונהנים
מהתוצאה הנהדרת.
מופע משולב לציון סוף שנת הלימודים של ילדי חוג התיאטרון ובנות המחול הצעירות התקיים גם הוא השבוע בהובלת דני
פירדמן שמנהל את התחום ביצירתיות .שעת סיפור ,בית קפה שפתחו בני הנוער וקונצרט של הרכב הנגינה ביג בנד ג'אז
בהדרכת יריב דומרני פתחו אחר צהריים לכל המשפחה שהסתיים במופע יצירתי ומשובב לב 'חכמי חלם' של תלמידי המרכז
למחול ותיאטרון מכיתות גן -ו'.
וביום שלישי התקיים קונצרט סיום חגיגי של המרכז למוסיקה אותו מובילה בגאון רוחמה הניג.
זו הייתה שנה עשירה בפעילות ועשייה .התלמידים יוצאים לחופשה ,אך הצוותים כבר עסוקים בהכנות לשנת הלימודים החדשה.
לתמונות מהארועים...
* נוכח הכללים טרם קיום בחירות ,מהשבוע הבא ישלח הד"ש תחת שם המועצה.
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