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במהלך כל השבוע האחרון התארחה במועצה משלחת של ה( JNF -קק"ל ארה"ב) .המשלחת
הגיעה כדי להכיר את המועצה האזורית ,ללמוד את הפרויקטים החשובים שעל שולחנה ואת
הפוטנציאל הענק הטמון באזור .מדי יום נערכו פגישות עבודה משותפות וכן סיורים לאורכו
ולרוחבו של העמק .האורחים שרק חלקם הכיר את האזור מביקורים פרטיים קודמים בארץ,
התפעלו מאוד מהמפגשים עם האנשים ,מהיוזמות ומהעבודה שנעשית בתחומי החינוך ,התיירות
והקהילה ,הפכו לידידי העמק והבטיחו לחזור לכאן בקרוב וכמובן לשמור על קשרי עבודה
בהמשך.
מיכל נוימן  -סיכום תקופה
מיכל נוימן שניהלה את תחנת העמקים המשותפת למועצות האזוריות גלבוע ועמק המעיינות במשך שנים רבות ,סיימה 64
שנות עבודה בתחנה ופרשה לגמלאות.
מיכל התחילה עבודתה בתחנת העמקים כאשר זו הייתה בבית הספר המקיף בעין חרוד .היא ראתה בחזונה מרכז גדול ורב
תחומי ולכן פעלה עם שתי המועצות לבניית מבנה התחנה הנוכחי והייתה שותפה בפועל לתכנון המבנה ועיצובו .נועם
הליכותיה של מיכל ,וכישורייה המקצועיים ,איפשרו קיום דיאלוג מתמשך עם תושבים ,גורמי טיפול שונים,צוותים חינוכיים ואנשי
המועצות וכן עם גורמי אקדמיה ומשרדי ממשלה שונים.
באירוע מכובד שהתקיים במשכן לאמנות בעין חרוד סיפרו עובדי התחנה בשיר ובזמר את סיפור דרכו של המקום ששזור
בחייה של מיכל .מברכים רבים הודו למיכל בחום על ההובלה המוצלחת לאורך שנים כה רבות.
פורום צעירים
פורום הצעירים של עמק המעיינות הוקם לפני כשנה במטרה לקדם יוזמות ולפתח עשייה ומעורבות צעירים בעמק .הפורום,
המורכב מצעירים אכפתיים ממגוון יישובי העמק ,נפגש מדי חודש לחשיבה משותפת והיכרות עם תחומי פעילות רלוונטיים
באזור .ביום ו' האחרון נפגשו חברי הפורום על מנת לבחור במשימה משותפת שברצונם לקדם השנה .המפגש נערך
במשחקיה החדשה בקיבוץ חמדיה  -משחקיה אשר הוקמה ביוזמה וארגון של חברי פורום צעירי חמדיה ,אשר קם בקיבוץ
בעקבות הפורום האזורי.
משחקיה בחמדיה
בשבוע שעבר נחנכה המשחקיה החדשה בקיבוץ חמדיה  -משחקייה
שכולה יוזמה ועשייה של פורום הצעירים של הקיבוץ.
פורום הצעירים בחמדיה הוקם באביב האחרון ,בעקבות הקמת פורום
הצעירים האזורי ,והוא מורכב מצעירים אכפתיים הרואים את עתידם
בחמדיה ורוצים לפעול לפיתוח המקום והקהילה .הודות ליוזמה ולאחריות
שלקחו על עצמם ,לצד שיתוף הפעולה המלא של הנהלת הקיבוץ,
תרומות מיחידים וארגונים ,ותמיכת המועצה האזורית  -יכולות היום
משפחות צעירות בחמדיה ליהנות מפעילות אחר-צהרים כיפית ובטוחה
בכל תנאי מזג אויר .וחשוב מכל  -המפגש והעשייה המשותפת של צעירי
הקיבוץ ,הנמשכת ומתפתחת ,יוצרת תחושת שייכות ומחויבות למקום ובכך מחזקת את קהילת חמדיה הצומחת.
לידת הפניקס
במסגרת סל תרבות של בתי הספר בחרו בבית ספר גאון הירדן להביא לתלמידים
את המופע 'לידת הפניקס' של להקת המחול ורטיגו.
במחלקת תרבות ניצלו את ההזדמנות והזמינו את הקהל הרחב לבוא לצפות
במופע שהוצג במגרש הכדורסל בבית הספר ערב קודם.
המופע ,שהוא חוויה ייחודית במינה המתרחשת מחוץ לאולם התיאטרון ,בתוך כיפה
גאודזית הועלה פעם אחר פעם ,ושלוש פעמים תוך יממה .מופע הערב היה ייחודי
בשל החושך ,התאורה והאפקט של המבנה המיוחד ,ומופע הבוקר לתלמידים קיבל
אפקט שונה באור היום .זו הייתה חווית מחול אחרת ,מיוחדת מאוד ומרגשת.

ליגת כדורשת
באירוע ססגוני ,צבעוני ומלהיב נפתחה אמש ליגת הכדורשת של אמהות העמק.
הליגה מורכבת משש קבוצות של אמהות" :קאצ'קס  -ממעוז חיים ועין הנציב,
"העולות ברשת" מחמדיה" ,מלכות הביצה" מכפר רופין" ,המלאכיות של דני" מטירת
צבי" ,מלכות השדה" משדה נחום ,ו"מעיינט" של עובדות המועצה .אחת אחרי
השנייה עלו הקבוצות אל הפרקט באולם הספורט בשדה אליהו ,כשבני המשפחה
מעודדים בחצוצרות ,תופים ,מחיאות כפיים ושלטים .בני זוג ,ילדים ,הורים  -כולם
הגיעו לעודד את האמהות שמתאמנות מדי שבוע כבר קרוב לשנה והליגה שפתחה
את השנה אמש הייתה אחד מהשיאים.
בטקס שהתקיים בפתיחה הודו הבנות לנורית פרוכטמן מכפר רופין שיזמה ,הקימה
וניהלה את הענף בשנתו הראשונה וכעת העבירה את שרביט הניהול לתמר אריאלי ממעוז חיים.
מרוצי שדה
למעלה מ 27 -שנה מתנהלים בשדות המועצה מרוצי שדה .עשרות תלמידים מכל
רחבי הארץ מגיעים לתחרויות המחוזיות והארציות מדי שנה .אך השנה אנו צפויים
לארח גם תחרות שלישית ,והפעם  -את האליפות העולמית של מרוצי השדה.
התחרות הבינלאומית תתקיים אצלנו בסוף חודש מרץ ותשע עשרה משלחות מכל
רחבי הגלובוס כבר הבטיחו את השתתפותן.
הבוקר התקיים גמר מרוצי השדה המחוזיים של אזור הצפון ובעוד חודשיים יערך
הגמר הארצי .שני אלה הם הכנה לקראת המרוץ הבינלאומי .שאגב ,התקיים בפעם
הראשונה לפני שלושים שנה בעמק המעיינות (אז בקעת בית שאן).
בתחרויות שהתקיימו היום זכו סטס דוברולובסקי ,אבנר הר-ציון ,תום קורתי ,ואורי
שאול מכיתות ז'-ח' בגאון הירדן במקום הראשון! והבנות מטר דורפמן ,אלה בר חי ,סהר אביסורור וגיל בהט מכיתות ז'-ח'
במקום השלישי .מבית ספר שק"ד זכתה שובל סעדיה מטירת צבי במקום הראשון לכיתות ז' -ח' ובנות כיתה ט' זכו במקום
השני .ג א ו ו ה !

שבת שלום!

