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המרוצים הבינלאומיים
ביום שלישי התקיימה במרכז עידן אליפות העולם במרוצי שדה לבתי הספר.
 01מדינות לקחו חלק בתחרות שנפתחה ערב קודם בטקס חגיגי וצבעוני מאוד בגן השלושה .מגמת הספורט של בית ספר
'גאון הירדן' ליוותה את המשלחות עם כניסתן לאמפי דשא ,תזמורת המרכז למוסיקה הפליאה בנגינתה ,להקת 'הרכב חסר'
הקפיצה את בני הנוער ומקהלות לי -לך הצעירה והבוגרת וחבורת הזמר 'שדות שבעמק' ריגשו את הקהל בשיר לו יהיLET IT -
.BE

בהכנות למרוצים לקחו חלק רבים מעובדי המועצה ובמרוצים השתתפו גם ילדי רימון שבאו לברך ועודדו מהקהל ותלמידי
מגמות הספורט של בתי הספר העל יסודיים שעזרו לוועדה המארגנת בהפקה .את המקומות הראשונים בכל המקצים לקחה
לבסוף הנבחרת הטורקית.
ראשי המשלחות בילו את כל היום שלמחרת התחרות בעמק וטעמו את טעמו באמצעות ביקור בחוות עדן ,פארק המעיינות,
חומה ומגדל ,מצפה ארדיטי בגשר הישנה והגן הלאומי בבית שאן .לתמונות...
שי וינר
שי וינר  -מנכ"ל החמ"ת (החברה הממשלתית לתיירות) הגיע לפגישת עבודה וסיור קצר בעמק .הביקור הוקדש לקידום מספר
פרויקטים הנמצאים בביצוע ולתאום כניסה לתחומים חדשים.
זבולון כלפא
ח"כ זבולון כלפא ,נציג ההתיישבות בכנסת ערך סיור עם עומרי שלמון ,מנכ"ל המועצה
לשימור אתרים להכרות עם פעילות המועצה .הסיור התחיל באחד האתרים היפים שלהם,
כאן בגשר הישנה .נפגשנו ליד התנור הוותיק מ  0241וניצלנו ההזדמנות להציג נושאים
נוספים שעל סדר היום שלנו בפני זבולון שתמיד אוהב לסייע.
שריקת פתיחה
אתמול חנכנו את מגרש הספורט שהתחדש במעוז חיים .באווירה חגיגית וספורטיבית
שיחקה קבוצת הכדורשת של בנות מעוז משחק ראווה ,שחקני כדורסל העבר חזרו לימי
הזוהר וגם הילדים הפגינו יכולות ספורטיביות יפות .במעמד זה הוענקו תעודות הוקרה
לספורטאי מעוז לדורותיהם והועלו על נס כל הספורטאים המצטיינים והאנשים שעסקו
בספורט לאורך השנים כמו גם אלו ההולכים ב'מערכת' .מגרש הספורט והדשאים סביבו
מלאו בילדים ומשפחות צעירות ,חברים ותיקים ואורחים -בני מעוז .התחדשות מגרש
הספורט היא חלק מההתחדשות הכוללת במעוז עם הצטרפות משפחות צעירות רבות
לקהילה.
כנס הגיל הרך
חצי הכוס המלאה  -כך קראו השנה לכנס עובדות החינוך בגיל הרך אשר התקיים בטירת צבי .מעל מאתיים עובדות הגיל הרך
מכל ישובי העמק הגיעו לכנס אשר חלקו הראשון הוקדש למעגלי היכרות ושיתוף ,ארוחת ערב קלה ,והרצאה של ד"ר דינה
אייזן על 'חצי הכוס המלאה'  -אופטימיות ושמחת חיים.
המשתתפות יצאו עם הרבה אנרגיות חיוביות להמשכה של העשייה החינוכית.
שש פעמים
השבוע התקיים יום עיון בנושא ניצול מיני בקרב מתבגרים לאנשי מקצוע מתחומי החינוך והטיפול ולהורים המתנדבים בסיירות
הורים .היום הוא פרי יוזמה וארגון של אגף חינוך וקהילה ופרויקט להב"ה (נוער בסיכון) במועצה .במסגרת היום הוקרן הסרט
"שש פעמים" העוסק בניצול מיני של נערה .לאחריו התקיים פאנל בנוכחות יוצרת הסרט ,התסריטאית רונה סגל ונציגות מרכז
הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית בעפולה ונציגת ע.ל.ם .היום נגע בנושא רגיש ,מורכב וחשוב שלא תמיד קל לעסוק בו.

השתלמות סייעות החינוך המיוחד
בכל אחד מהכיתות והגנים של מערכת החינוך המיוחד בעמק נעשית עבודה קשה
ומסורה של סייעות וסייעים .במהלך החודשים האחרונים התקיימה במועצה השתלמות
של חמישה מפגשים במטרה לקדם את העבודה המקצועית ,במהלכה ביקרו הצוותים
בבתי הספר השונים למדו על העבודה הנעשית בהם באמצעות למידת עמיתים
והשתלמו בנושאים הקשורים לעבודתם .השבוע התקיים מפגש מסכם בו הוענקה
תעודת סיום לכל המשתתפים על ידי צוות היועצות והמורות אשר הובילו את
ההשתלמות.
צעירי עמק המעיינות
במסגרת פורום צעירים פועלים שני צוותים המקדמים יוזמות של צעירים בעמק :האחד הוא צוות "מינוס מאתיים"  -ערב
תרבות ייחודי של הרצאות קצרות ומרתקות שהתקיים כאן בהפקתם בפברואר ,ומתוכנן להתקיים שוב בקיץ; השני הוא צוות
העוסק בקידום מודעות והיכרות עם עסקים קטנים ויזמויות בעמק ,צוות אשר ערך מיפוי של למעלה מ 053-יזמויות בעמק עד
היום ,ובוחן דרכים שונות לפיתוח ההיכרות איתם והמודעות לעסקים הקיימים בעמק בקרב תושביו.
ביום ששי האחרון נפגשו חברי הפורום ב"קפה גלריה" במעוז חיים לחשיבה משותפת על האתגרים העומדים בפני כל אחד
מהצוותים ועל הפעילות כפורום .כמו תמיד בפורום הזה ,נהדר לראות חבורה צעירה ,אכפתית ואיכותית ממגוון יישובי המועצה
פועלת יחד להגשים חלומות צעירים לטובת העמק כולו.
שביל עמק המעיינות
בתום המסע בשביל עמק המעיינות בשבוע שעבר  -חנכנו את השביל באופן רשמי ,כמעט ארבע שנים אחרי שהמיזם יצא
לדרך .הרבה עבודה נעשתה בסימון השביל ,בחיבור הקהילות ,בפעילויות ובלמידה המתרחשים בו וקבוצות מטיילים רבות
פוקדות אותו רב ימות השנה .בימים אלה נשלמת הפקת ספר שביל עמק המעיינות שיצא לאור בשיתוף החברה להגנת הטבע.
בעוד מספר ימים מתחילה חופשת הפסח  -ואתם מוזמנים לצאת לשביל ולטייל בו.
סרטון סיכום 'מסע בשביל' ...

שבת שלום !
יורם קרין ,ראש המועצה

