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סבא ג'פטו
לפני שבוע התקיים טקס חנוכת המשחקיה החדשה "סבא ג'פטו של הילדים" לזכרו של דייב דורפמן ז"ל שהיה
הנגר של קיבוץ חמדיה .המשחקיה הוקמה ביוזמת פורום הצעירים המקומי ובליווי של פורום צעירים אזורי של
המועצה .האירוע היה הזדמנות נפלאה לבוקר קהילתי שכלל גם ארוחת בוקר משותפת ומופע חביב לכל המשפחה.
לתמונות מהאתר של קיבוץ חמדיה ...

שלמה המלך ושלמי הסנדלר
בבית ספר גאון הירדן פועלת מגמת תיאטרון אותה מרכזת אשרית רז חנין.
השנה ,העלה בית הספר את המחזמר 'שלמה המלך ושלמי הסנדלר' שהיה
פתוח לקהל הרחב.
במופע השתתפו תלמידים ומורים שהפליאו לשחק ,לרקוד ולשיר וריגשו את
המוני הצופים שגדשו את אולם הקימרון .תהליך העבודה על המחזמר היה
רחב ושיתף רבים מבית הספר :תלמידי מגמת העץ הכינו ובנו את התפאורה,
תלמידי מגמת מכרוניקה הכינו כדורים מאירים ,צוות הגברה ותאורה של בית
ספר עבד עם מפעיל מקצועי ,תלמידי מגמת הצילום תיעדו את המופע ,צוות
מורים ריכז את ההפקה עליה ניצחה אשרית במקצועיות חסרת פשרות,
ותלמידי כושר קרבי – פירקו אותה ..צוינה במיוחד הופעתם של תלמידי
נעל"ה שהפליאו לשיר בעברית צחה את שיריו של אלתרמן.
לתמונות מהמחזמר....

פרישה והתחדשות
השבוע נפתחה בעמק המעיינות סדנת הכנה לפרישה מטעם מעברים בעמק וגיל-עוז ,בסיועה של המועצה" :פרישה
זה לא סוף העולם -מפרישה לצמיחה והתחדשות" בהנחייתה של תמי רז .משתתפי הסדנה ידונו בנושאים כמו
אריכות ימים במאה ה ,60 -המשפחה הפורשת ,קריירה שנייה ויקבלו כלים לניהול חיי הגמלאות.
בנוסף יזכו המשתתפים בשתי הרצאות חינם מטעם בנק הפועלים בנושא פנסיה וכלכלת המשפחה.

בחירות
לראשונה מזה שנים רבות עמדה השבוע המועצה בפני תהליך דמוקרטי של בחירת ראש מועצה.
במהלך כל חמש השנים האחרונות הסתובבתי ,נפגשתי ושוחחתי עם רבים מכם בהזדמנויות שונות ,אך בשלושת
החודשים האחרונים הייתי יחד עם שותפיי וסגניי ירון שפיר ואילן מרדכי במסע אינטנסיבי מרתק .מדי יום ביקרנו
במספר יישובים ,קיימנו חוגי בית ,הצגנו את עבודת המועצה בחומש האחרון ותכניותינו לחומש הבא במועדונים
ובחדרי אוכל .פגשנו אנשים שאוהבים את העמק ,מפרגנים ,מבקשים לשפר ולהשתפר וכאלה שרוצים לקחת חלק
ולהיות שותפים בעשייה הרבה.
צוות גדול מאוד של פעילים הצטרף לדרך שעשינו .בכל יישוב הוקם מטה ,בכל מטה לקחו חלק בין  5-2מתנדבים,
ואליהם הצטרפו בני נוער ,צעירים ,וותיקים.

זכיתי להכיר אנשים מופלאים .צוות שהתגייס למשימה בשביל העמק ,היישובים והתושבים .צוות שהורכב מכל
היישובים באשר הם ,ורק מי שהיה שם יכול היה להבין את השילוב המיוחד של המקום ,את ההרכב המנצח של העמק
הזה.
מסע הבחירות ,היה מסע של למידה .אנחנו נסכם אותו ,נפיק לקחים ונטמיע אותם בתכניות העבודה שלנו כבר
בשנה הקרובה ובודאי גם בשנים הבאות .העמק נמצא בתנופת פיתוח מאוד משמעותית ואני מאמין שבחומש הקרוב
יבואו לידי ביטוי ויצאו לפועל רבות מהתכניות שלנו.
במועצה האזורית רשומים  0,001בעלי זכות בחירה ,ב 62 -יישובים.
 5,025בעלי זכות בחירה הצביעו ביום שלישי 22.2% ,מסך קולות המצביעים.
יום הבחירות היה יום מרגש במיוחד ,העמק אמר את דברו ,והתושבים בחרו.
אני מודה למאות המתנדבים והפעילים שלקחו חלק במסע המרתק והמופלא שעברנו יחד ,לכל תושבי המועצה
שהצביעו והשפיעו ולצוות שאיתי ואני שמח לחזור לשגרה ולעבודה הרגילה.
יחד נמשיך לצעוד בשביל עמק המעיינות.
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