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נקודת מבט
מופע המחול 'נקודת מבט' של תלמידי המרכז למחול הבוגרים חתם ביום חמישי
בערב את שנת הלימודים במרכז.
בין סגנונות המחול השונים והריקודים שעלו לבמה נשזרו סרטוני וידאו שצולמו
במהלך השיעורים וביניהם ,ראיונות עם התלמידות והמורים ,תהליכי העבודה ועוד
הפתעות  .כשאחת מהן היה הריקוד המשותף של הבנות הבוגרות והאמהות שלהן.
מופע המחול השנתי הוא אירוע מרשים ומאוד מרגש ,המביא עימו מדי שנה רבים
מאנשי העמק לקימרון ,תלמידות לשעבר ,הורים ,משפחות ,מורים ,חברים וגם בנות
צעירות שמתעתדות להוות את דור ההמשך .לתמונות מהמופע...
מכינת העמק
מחזור ז' מכינת העמ"ק ציין את סיום השנה במסיבה בהשתתפות ההורים והצוות המסור .מכינת העמק התבססה והפכה
מוכרת ומבוקשת על ידי בוגרי י"ב מכל רחבי הארץ .עם השנים היא הפכה להיות חלק בלתי נפרד מהאזור שלנו ומעורבותה
בחיי הקהילה שלנו רבה ומשמעותית .הבוגרים נקשרים מאוד וממשיכים לשמור על קשר לאורך תקופת הצבא .השנה יזמה
מכינת העמק את הקמתה של קבוצת חקלאות בעמק  -בוגרי צבא שמגיעים לעבודה מועדפת ,בית מדרש ופעילות חברתית
וגרים במעוז חיים .קבוצות נוספות יגיעו לאזור בסתיו.
מירב אצלי בלב
קבוצת הכדורסל של נוער קיבוץ מירב זכתה במוצ"ש בגביע טורניר לניר ,מפעל
הנצחה קהילתי יוצא דופן ומוצלח לזכרו של דביר לניר ממולדת ,שנפל באסון
המסוקים.
שחקני מירב הפגינו רמה מקצועית גבוהה ורוח לחימה נהדרת ,וניצחו את רם און
במשחק הגמר שהתקיים באולם בעין חרוד לעיני קהל רב משני היישובים .הקהל של
מירב שכלל מאות ילדים ,בני נוער ומבוגרים זכה גם בתואר הקהל המצטיין של
הטורניר כולו ועודד בהתלהבות גדולה את שחקניו לאורך כל המשחק.
בטורניר ליגת האפרוחים ,שגם היא נערכה לכלל ילדי המועצות לגילאי כיתות ד'-ו',
זכתה קבוצת שדה אליהו במקום השני ,ותמיר לוין משדה אליהו נבחר לשחקן
המצטיין של הטורניר.
מנהל אגף מוניציפאלי
עמיחי קידר משלפים נבחר לתפקיד מנהל האגף המוניציפאלי של המועצה.
עמיחי יחליף את ניר וילק שעובר למשרה מלאה בפיתוח שאן .תודה גדולה לניר שעשה עבודה מצוינת והשאיר את חותמו
בתחום האתגרי הזה במועצה והצלחה רבה לעמיחי.
שר החינוך
נציגי הרשויות השותפות ברשת ערי חינוך נפגשו עם שר החינוך שי פירון ביום שישי האחרון .בפגישה הוצגה לשר תוכנית ערי
חינוך ותפקידה המשמעותי בחיזוק ופיתוח הקהילה בעיר ,במועצה וביישובים .השר הציג בפנינו את הערכים והעקרונות
שמנחים אותו בגיבוש תוכנית העבודה של המשרד ,שדומים מאוד ,באופן לא מפתיע ,לתפיסת העבודה של ערי חינוך .הרשת
תקיים קשר קבוע עם השר במטרה לרתום אותו ואת משרדו למעורבות ותמיכה בפעילות הענפה ברשויות.
מים במנחמיה
בבוקרו של יום שני הגיעה ההודעה המיוחלת של משרד הבריאות והוראת הרתחת מי השתייה  -הוסרה.
במהלך קרוב לחודשיים פעלו צוותים מקצועיים של המועצה יחד עם אנשי המים של מנחמיה לבצע פעולות של ניטור ,דיגום
והכלרה ,מה שהביא לכך שתוצאות בדיקות המים הגיעו תקינות.
לפני שבועיים נרכש והותקן מתקן הכלרה זמני ולאחר מספר ימי הרצה ,כיול ובקרה  -הוסרה כאמור ההרתחה .אנו ממשיכים
לתפעל את המתקן הזמני ולבקר את איכות המים ובמקביל פועלים להשלמה מהירה של תכנון והקמת מתקן קבע.

מטה בשלוחות
מטה המועצה נפגש השבוע עם הנהלת קיבוץ שלוחות .שלוחות ,יישוב מבוסס כלכלית שנשען בעיקר על ענפי החקלאות ועל
תעשיית הגזר המשגשגת ,עסוק ,כמו רבים מיישובי העמק ,בנושא הקליטה והצמיחה הדמוגרפית .שמענו על ההיערכות
לשינויים ועל ההכנות לקליטה וקיימנו חשיבה משותפת על ההזדמנויות והאתגרים שמזמנת השכנות עם שכונת שלפים
שהולכת ומתפתחת במהירות.
מעברים בעמק
ליאת בשיא לא שלחה השבוע קובץ משרות ליישובים ,אלא בחרה להיפרד עם סיום תפקידה .וכך כתבה" :הפעם ,אינני
מצרפת קובץ משרות ליישובים ,אלא רוצה להיפרד ....בימים אלה ,אני מסיימת את תפקידי לאחר שלוש וחצי שנים כרכזת
מדור פרט וקשרי מעסיקים במרכז מעברים .שנים שהיו עבורי מאוד משמעותיות ,מהנות ומאתגרות".
אנחנו רוצים להודות לליאת על העבודה המצוינת ,ועל מאור הפנים ומאחלים לה חופשה מהנה והצלחה בהמשך !
רותם קרבט-פזי מרמת צבי (במקור מרשפים) נבחרה להחליף את ליאת .מאחלים לה הצלחה !
בוועדת ההיגוי של מעברים בעמק שהתקיימה השבוע השתתפו נציגי  4רשויות  -עמק יזרעאל ,מגידו ,זבולון ועמק המעיינות,
ונציגי משרדי הממשלה והגופים השותפים הנוספים ,בפגישה הוצגו סיכומי שנת  7107ונמסר דיווח על הפעילות בשנה הנוכחית
ועל השתלבות המועצה שלנו בעמותה.
הירדן שנחסם  /שיתופי פעולה
צוק חוור ענק שגלש לנהר הירדן באזור ירדנה חסם לפני כשבועיים את זרימת
המים בירדן באופן מוחלט .אנשינו (אפיקי מים ,רשות הניקוז וחקלאים) שהגיעו
לאזור בשחייה ועל גבי מזרוני פלציב ,לא יכלו לגשת לפינוי הצוק מהצד שלנו ,ולכן
פנו לעמיתיהם הירדניים ,שהביאו כלים כבדים כדי לפתוח את ערוץ הנהר .אלא,
שבשלב מסוים החלו הכלים הכבדים לשקוע והחבר'ה שלנו שגילו נחישות ודבקות
במשימה ,חזרו לשטח עם טוריות ואתי חפירה ובמשך מספר שעות דחפו ,פינו
ענפים ,הוציאו בוץ בידיים ופתחו ערוץ למים שהחלו לזרום .במהלך אותו לילה
המשיכו המים את העבודה ,הרחיבו והעמיקו את התעלה והירדן שב לזרום.
לתמונות ...
מנהיגות בשותפות
מנהיגות הנוער של המועצה ,יחד עם מנהיגות הנוער של בית שאן אירחו לאורך ארבעה ימים את קבוצת הנוער המקבילה
מקליבלנד .האירוח הינו חלק מתוכנית המנהיגות המשותפת של האזור וקליבלנד בהובלת "שותפות ביחד" (לשעבר שותפות
 .)7111לאורך כל ימי האירוח קיימו בני הנוער פעילויות שונות ברחבי המועצה והעיר :משחק משימות ,לימוד "אז והיום" ,טיול ירח
מלא ,התנדבות ,לימוד משותף ועוד .בלילות התארחה הקבוצה בבתי החניכים ביישובים .אנו רואים חשיבות רבה לקיומה של
מנהיגות נוער משמעותית שמייצגת את הנוער מכל היישובים ומאמינים כי החיבור עם שותפות ביחד תורם ומקדם את המהלך.
החופש הגדול בפתח
בני הנוער החלו את החופשה הגדולה לפני שבוע בדיוק .הבוגרים שביניהם עדיין עסוקים בבחינות הבגרות האחרונות .ילדי בתי
הספר היסודיים מסיימים את שנת הלימודים בתחילת השבוע הבא.
מצורפים דבריה של נגה גיל  -מנהלת אגף חינוך וקהילה שזו גם הזדמנות להודות לה על ההובלה המאוד מוצלחת של כל
פעילות אגף החינוך והקהילה ולכל צוותי החינוך על עבודתם המסורה.
אנו מאחלים לכולם חופשה נעימה ובעיקר בטוחה !

שבת שלום !

