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רפואה דחופה
בחודש הקרוב יחל לפעול בבית שאן שירות רפואי חדש ,מתקדם ומשותף לתושבי המועצות האזוריות עמק המעיינות
ובקעת הירדן ולתושבי העיר בית שאן .המוקד שימוקם במרפאה ג' בבית שאן ,ייתן מענה מקצועי לפניות דחופות
לאחר שעות הפעילות של המרפאות.
המוקד יפעל בכל יום החל משעה  00:22עד לשעה  20.22בבוקר שלמחרת ,בסופי שבוע ובחגים החל מהשעה 02:22
בצהריים ועד למחרת החג והשבת בשעה  20:22בבוקר.
לחשוף את היצירה
פטר וינר ,חקלאי וחבר קיבוץ מעוז חיים ,יוצר בשדות ציורי ענק
מסוגים שונים של חיטה ,המתארים נושאים ואירועים שונים כבר
שנים רבות.
ילדי כיתות ה' מבית ספר רימון בקיבוץ מסילות ,הצטרפו השנה
ליצירה המיוחדת הזו ,ובמסגרת אימוץ אתר על שביל העמק,
תכננו יחד עם פטר את ציור השדה .הילדים הציעו לפטר
רעיונות ,והוא הכין את הסקיצה של הכתובת 'תל השלושה'
המוקפת ברימון ומעוטרת בעיטורים שונים סביבה .לפני כחודש
הגיעו הילדים לקחת חלק בניקוי ,סימון וזריעת השדה ,ובסוף
השבוע האחרון לאחר הגשמים העזים שירדו במהלך דצמבר,
חשף פטר את היצירה החדשה בשדה שממזרח לתל השלושה
בפארק המעיינות .זהו פרויקט נפלא אשר מביא לידי ביטוי ומשקף בדיוק את רוח המועצה ואת החזון שלה ,מחבר בין
החינוך ,האמנות ,החקלאות והתיירות ומייצר את הקשר הרב הדורי והחיבור לאדמת העמק.
עתודת מנהיגות
בסוף השבוע שעבר יצאה קבוצת קורס עתודת מנהיגות
קהילתית לגיבושון באכסניית כרי דשא שלחופי הכנרת.
הגיבושון הינו חלק מקורס דו-שנתי ,שמובילה המועצה בשיתוף
פעולה עם מרכז שדמות אורנים ,להכשרת דור המנהיגים הבא
בקהילות העמק .בקורס  01משתתפים בגילאי  02-82ממגוון
יישובים בעמק ,שנבחרו בתהליך מיונים מקצועי.
במהלך הגיבושון עסקו משתתפי הקורס בסוגיות של זהות,
סיפורי חיים וסגנונות תקשורת  -המשפיעים על תפיסת תפקידי
ניהול בקהילה ועל תהליכי קבלת החלטות .זו הייתה הזדמנות
להעמקת ההיכרות בין המשתתפים וליצירת הזדמנויות
להתבוננות אל התפיסות הקהילתיות של כל אחד
מהמשתתפים.
לאווירה הטובה הוסיפו הקשרים ,עבודת הצוות ביניהם ,ותחושת הגאווה על השתייכות לקבוצה צעירה ,אכפתית
ואיכותית ,הזוכה להכשרה מקצועית ומושקעת על מנת לשאת בעתיד בתפקידי הנהגה בקהילות העמק.

פורום רכזי רווחה וקשישים
פורום רכזי רווחה וקשישים החל לפעול במועצה לפני מספר חודשים .הפורום פועל בהנחיה משותפת של עובדים
סוציאליים מהמחלקה לשירותים חברתיים ומגיל עוז .מטרתו להעשיר את הידע לאנשים העוסקים בתחומים אלה
ולבנות קבוצת עמיתים המהווה גורם יעוץ ותמיכה אחד לשני .ביום ראשון השבוע התקיים מפגש שעסק בנושא
האפוטרופסות .הסוגיות שעלו והדיון הערני בעקבותיו הראו את רלבנטיות הנושא למשתתפים.
השתלמות בנושא השואה
כבר יותר מחמש שנים מתקיימת במועצה השתלמות של יד ושם בנושא השואה אליה מגיעים טובי המרצים בארץ.
בהשתלמות משתתפים  22מורים מרחבי המועצה והיא מקיפה מגוון של תחומים כמו ילדים ,מנהיגות ,חינוך ,והשנה -
קהילות שסיפורם לא סופר .נעמה אגוזי מיד ושם מציינת את האווירה המיוחדת והרצינית בה מתקיימת ההשתלמות
ואת העובדה כי מעטים האזורים בפריפריה אשר בהם ניתן להתמיד בהשתלמויות מסוג זה בגלל מיעוט המשתתפים.
בכוונתנו להמשיך בהשתלמות גם בשנה הבאה ,מורים ואנשים המתעניינים בתחום מוזמנים להירשם באגף החינוך.
ועידת הגליל
השתתפנו השבוע בועידת הגליל ה –  0שהתקיימה בעיר טבריה ,במעמד נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,שרים,
ח"כים ,ראשי רשויות ובכירי המשק.
הפאנלים בועידה עסקו בנושאים שונים כמו חינוך לעתיד ,מחקר ואקדמיה בגליל ,מנועי צמיחה ופיתוח כלכלי ועוד.
הועידה מאורגנת ע"י הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לפיתוח אזורי ,ששותפים אצלנו
בפרויקטים רבים וביניהם איזור התעשייה והתעסוקה 'שער ירדן' ושכונת שלפים שאף הוצגה בסרט שהוקרן בפתיחת
הועידה.

שותפים לדברים הטובים
מפעל הפיס שותף להרבה מאוד פרויקטים ברחבי המועצה.
השנה זכינו למספר פרויקטים של המועצה לתרבות ואמנות
במפעל הפיס .במסגרת פרוייקט ימי תרבות  0202שהתקיים
בשבוע שעבר קיבלנו את ההצגה 'בוסתן ספרדי' של תיאטרון
הבימה שנמכרה במחיר של  ₪ 02לכרטיס ומלאה את הקימרון
מפה לפה ,וביום ראשון הקרוב – פרוייקט נוסף ,והפעם – קלאסי
לייק – מופעי קונצרט תיאטרון לכל המשפחה ,ואצלנו – שלמה
המלך והדבורה המבוססת על האגדה מאת ביאליק במחיר של
 ₪ 02לכרטיס .כל אלה הם תוספת מצוינת לכל שפע הפעילויות
המתקיימות אצלנו כל השנה.
יום המוסיקה
ביום שלישי התקיים "יום המוסיקה" במרכז למוסיקה עמק המעיינות לזכרם של עמית ויותם אלכסנדר ממעלה גלבוע
שהיו תלמידי המרכז.
יום המוסיקה שבו משתתפים תלמידי המרכז למוסיקה בסדנאות וכיתות אמן ,עסק השנה בנושא "מוסיקה במחול".
בין הסדנאות אפשר היה למצוא את התלמידים רוקדים לצלילי הורה ,פולקה וריקודים אפריקאים שונים.
את היום המהנה הזה חתם מופע פלמנקו Juerga Flamenca -
ערב זה היה נקודת פתיחה לקראת ההכנות לקונצרט המרכזי של המרכז למוסיקה "צלילים על קצות האצבעות"
שיתקיים בחודש פברואר בקמרון.

מתנ"ס עמק המעיינות
בתפר שבין שנת  0202לשנת  0208נפגשה הנהלת המתנ"ס הכוללת את נציגי החברה למתנ"סים ,נציגי ישובי עמק
המעיינות ונציגי המועצה עם צוות מנהלי מחלקות המתנ"ס ,לשיח על סיכום שנת פעילויות ועשייה ענפה ועל
האתגרים והמשימות שעומדים בפניהם .בדיון עלה רצון רב של כל המשתתפים להמשך עשייה למגוון קהלים בעמק,
תוך שימור הקיים ופיתוח רעיונות חדשים שהוצגו על ידי המנהלים לשנה זו .בישיבה אושר גם התקציב לשנת 0208
וברכנו את נעמה כץ המנהלת ואת השותפים מהחברה למתנ"סים על הניהול התקציבי האחראי ועל הפעילות
המצוינת.
לפני  23כתב חיים ציפורי מייסד ומנהיג החברה למתנ"סים:
" מה שהופך בניין לבית יכול להפוך שיכון לשכונה וקבוצת אנשים לחבורה.
אותו משהו הוא המסב קהל לקהילה ,ארגון לתנועה ותפקיד לשליחות בניסיון לאתר ולהגדיר את ה"משהו".
אתה מנסה מונחים כמו – אמונה ,שאר כח ,אמת ,רגש ,הכרה והוקרה ,קירבה ,רעות ואהבה.
אף אחת מהמילים אינה מבטאת לכשעצמה את מהותו של אותו "דבק" ,אותו חומר שבהעדרו הדברים הם טכנים ופיסיים. ...
לקהילה יש בתים הרבה – בית ספר ובית חולים ,בית כנסת ובית מדרש ,בית אבות ואפילו בית עלמין.
בכך שנבנה מוסד לקהילה עדיין לא עשינו ממנו בית ,שאנשים מרגישים בו בבית ,שחוזרים ובאים אליו כמו ששבים הביתה,
שיש בו אווירה ולא רק אויר ,שמניעים אותו כיסופים ולא רק כספים ,שפוגשים בו את בני חברת האחרים המגיעים לשם מאותן
סיבות עצמן"

שבת שלום !
יורם קרין
ראש המועצה

