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ביקור שר החקלאות
שר החקלאות ,יאיר שמיר הגיע אתמול לביקור בעמק .ביקרנו עם השר בביו בי ,בחוות עדן,
בחווה החינוכית -חקלאית ,במדגה שלוחות ,ברוויה ובתל תאומים .במסגרת הביקור חנכנו
עם האורח וצוות משרדו את פרויקט תשתיות ותיקות בחמדיה ונפגשנו עם קבוצת חקלאים
מהעמק .בביו בי פגש יאיר שמיר קבוצת צעירים מפרויקט 'חקלאות בעמק' ובחוות עדן-
פגש קבוצת צעירים מפרויקט 'רגבים' וכיתת בנות מבית ספר שק"ד .הביקור הסתיים
במפגש עם חקלאים רבים מהעמק ששמעו מהשר על מדיניות המשרד והכיוון שהוא מוביל.
לשר שמבקר כבר פעם שלישית בעמק יש פינה חמה בלב למועצה שלנו והוא הבטיח
לסייע במגוון הנושאים שעלו .לתמונות מהביקור...
חנוכת תשתיות בחמדיה
חנכנו את פרויקט התשתיות הוותיקות בחמדיה שמסתיים ממש בימים אלו ,במעמד שר
החקלאות יאיר שמיר ,ובהשתתפות חברי ותושבי חמדיה וילדי הגן .היוזמה והתקציב
לפרויקט מגיעים ממשרד החקלאות והביצוע היה של החטיבה להתיישבות .ההשקעה
שינתה באופן משמעותי את פני התשתיות ותהווה בסיס לחיזוק היישוב ולהמשך קליטת
משפחות.
מסע בשביל עמק המעיינות
המסע בשביל עמק המעיינות ,אותו מובילים בהתלהבות ובהצלחה גיא שרי ואלירז מורן
ממחלקת ילדים ונוער ,יצא ביום שלישי מרכס סירין שמעל מנחמיה .כל תלמידי כיתות י'
מהעמק ,תלמידים מאולפנת גלעד ,קבוצת תלמידים מאורט בית שאן ,חיילים ,מחנכים,
וחניכי מכינת העמ"ק צעדו במשך שלושה ימים בשביל .אתמול הצטרפה אליהם קבוצת
ותיקים לטקס הפתיחה בכוכב הירדן ,לצעידה של מספר קילומטרים ולמעגלי שיח רב
גילאים ,בערב פגשו דמויות שונות ומיוחדות מהעמק לשיחות מרתקות ,והיום -החלו את
הבוקר בבית הספר דקלים בטקס עם תלמידי בית הספר ,ויסיימו את היום והמסע כולו
במצפה עמינדב בגלבוע שם יחכו להם ההורים ,והצוותים החינוכיים .המסע בשביל הוא
מפגש עוצמתי של בני הנוער עם הדרך ,עם אנשי העמק ,עם הישובים ,עם אתרי תיירות ועם חבריהם.
קשה לתאר במספר שורות את כל החוויות ,המפגשים וההתרגשות של מי שלוקח חלק במסע או מבקר בחלקים ממנו .זהו
אירוע שבו מגלים הצועדים את העמק ,והוא משאיר את חותמו על המשתתפים לעוד זמן רב.
לסרטונים מהמסע...
תהליך אסטרטגי בממ"ד
השבוע התכנס לראשונה צוות היגוי רחב על מנת לדון בעתידו של החינוך הדתי בעמק .בצוות שותפים נציגים מכל הישובים
הדתיים בעמק ,מנהלי בתי הספר ,משרד החינוך והמועצה .בישיבה הראשונה הציגה חברת הייעוץ "משאבי ידע" את הממצאים
שעלו מתוך תהליך הבדיקה שעשתה ,החומרים שהועברו אליהם ,הפגישות עם בעלי תפקידים ,וערבי שיתוף הציבור שנערכו
בתל תאומים ובטירת צבי .עוד עלתה בישיבה החשיבות של שיתוף הציבור בדיונים .לשם כך אנו מפרסמים את הממצאים
שהוצגו בישיבה ומזמינים את תושבי העמק לשאול ולהביע את דעתם בפני נציגיהם בישובים .בהמשך התהליך יתקיים בשבוע
הבא מרחב פתוח לתלמידים בבית ספר שק"ד ולאחר מכן שתי פגישות נוספות של צוות ההיגוי .ההחלטות יוצגו בפני
התושבים בערב נוסף לאחר סיום הדיונים.
פרטים נוספים באתר המועצה...
מדליונים במלכישוע
טקס הענקת מדליונים לבוגרי קהילת הנוער התקיים השבוע במלכישוע .לטקס הגיעו אורחים רבים :בני משפחותיהם של בני
הנוער ,אנשי הצוות ,מטפלים ,מדריכים וכל קהילת מלכישוע .קבוצות של חניכים שרו וריגשו את הקהל ובהמשך חולקו
מדליונים לבוגרים שעשו שינוי משמעותי ביותר בחייהם ויצאו לדרך חדשה .המברכים כולם הודו לצוות המסור שעושה עבודת
קודש וברכו את הבוגרים על ההישג המרשים.

המתנדבים בעמק
ביום ראשון בערב ,התקיים כנס מתנדבים של גופי החירום וההצלה במועצה בחדר האוכל של קבוץ שלוחות .לערב הגיעו
מתנדבי המתמי"ד ,כיתת הכוננות המועצתית והרב"שים .בחלקו הראשון של הערב סיכמו המשתתפים את מה שנעשה בשנה
החולפת והוצגו תכניות העבודה לשנה הקרובה ,ובחלקו השני ,התקיימה הרצאה מרתקת על סיפורו של אלי כהן הי"ד .הערב
הסתיים בארוחת ערב חגיגית.
במחלקת הביטחון של המועצה ישמחו למתנדבים נוספים בכיתת הכוננות ובמתמי"ד.
למעוניינים להתגייס יש לפנות לטלפון במשרד של מחלקת הביטחון .8185672
כנס תזמורות ביג בנד
ביום חמישי לפני שבוע התקיים במרכז למוסיקה כנס תזמורות ביג בנד .רוחמה הניג שמנהלת את המרכז בכישרון וביצירתיות
שלחה לנו את המייל הבא:
"לא חלמנו שתהיה כזו חגיגה .אם הייתי יודעת לא הייתי מוותרת לכם לראות ולשמוע נגינה סוחפת של  61בני נוער על במה
אחת -כאן אצלנו במרכז למוסיקה .התחלנו בכיתת אמן ,משם המשכנו לנגינה משותפת שלא היה ברור מתי היא מסתיימת.
אנחנו (תזמורת עמק המעיינות) הצעירים שבחבורה פתחנו עם  ,Watermelon Menלקטע השני הצטרפו אלינו תזמורת חיפה.
בקטע השלישי ירדנו מהבמה ותזמורת עפולה הצטרפה ,לקטע החמישי  - Blue Moon -החזירו אותנו להצטרף לשתי
התזמורות .בסוף טעמנו מהייצוגית של עפולה  -שנתנה בראש!! ולקינוח אחרון ,גדול וחגיגי במיוחד :עלו כל התזמורות על
הבמה ונגנו  ,Moninigואנחנו המנהלים רקדנו מהקהל"....
הקוסם מארץ עוץ
תלמידי החוג לתיאטרון נוער במתנ"ס ,חמישה עשר תלמידי הקבוצה הבוגרת ושישה
תלמידים מהקבוצה הצעירה העלו את הצגת הילדים "הקוסם מארץ עוץ" שביימה אסנת
תל דן אשר מנחה את החוג כבר מספר שנים .ההצגה הייתה קסומה ומצחיקה וקהל רב
של ילדים והורים מילא את האולם בשתי הצגות מוצלחות .השחקנית הראשית ,אביבה
ארליך ,מכיתה י' בבי"ס שק"ד ,צעדה על שביל האבנים הצהובות באודיטוריום זיידן ,בעוד
חבריה לשכבה צועדים במסע בשביל עמק המעיינות ...לתמונות מההצגה...
גינות קהילתיות
ברחבי המועצה קיימות מספר לא מבוטל של גינות קהילתיות .ידע רב וניסיון עשיר קיימים
כאן בעמק בתחום זה .המועצה בשיתוף החווה החינוכית חקלאית יזמה פורום רכזי גינות
קהילתיות .המפגש הראשון התקיים ביום שישי האחרון בגינה הקהילתית במעוז חיים.
המפגש היה מפרה מאוד והיו בו שותפים משבעה יישובים.
המרוצים הבינלאומיים
בשבוע הבא תתקיים אצלנו ,בעמק המעיינות ,אליפות העולם לבתי הספר במרוצי שדה.
מדי שנה אנו מארחים את התחרויות המחוזיות והארציות .והשנה לראשונה מארחת מדינת ישראל את המרוצים הבינלאומיים
כאן אצלנו בעמק .לתחרות מגיעות משלחות של בני נוער מעשרים מדינות אשר ילונו בעיר טבריה ויתחרו כאן אצלנו .צוות
שלנו פועל כבר תקופה ארוכה עם צוות של התאחדות הספורט לבתי הספר ומכין את התחרות .בני נוער מ'גאון הירדן' ,וילדים
מ'רימון' ילוו את המשתתפים  -האורחים.
ביום שני הקרוב ,בשעה  21:01יתקיים טקס הפתיחה של התחרות בגן השלושה ובתכנית האמנותית יקחו חלק מקהלות לי-לך,
חבורת הזמר שדות שבעמק ,הלהקה הצעירה 'הרכב חסר' ,תזמורת הביג בנד של המרכז למוסיקה וקבוצת בנות מהמרכז
למחול שלנו .מוזמנים לבוא לקחת חלק באירוע.

שבת שלום !
יורם קרין ,ראש המועצה

