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אנו ממשיכים בפעילות מול משרד התחבורה ,לקידום שיפור הנסיעה והבטיחות בכביש  .10השבוע קיבלנו מכתב תשובה
ממנכ"ל משרד התחבורה בו הוא מפרט את הפעולות בהן נוקט המשרד כדי לתת את הפתרונות הנדרשים על מנת לאפשר
הגברת הבטיחות בכביש .למכתב ממשרד התחבורה...
רב תחומי  -רימון דרור
בבוקר יום ראשון חנכנו בשעה טובה את המבנה הרב תחומי בבית ספר 'דרור -רימון' שבקיבוץ מסילות .המבנה החדש
והיפהפה שנבנה בסיוע משרד החינוך ומפעל הפיס הוקם כדי לתת מענה לצרכים של שני בתי הספר בתחומי האמנות,
המוסיקה והתנועה גם בלימודי הבחירה וגם בשיעורים הטיפוליים.
ד"ר אורנה שמחון  -מנהלת מחוז צפון שלחה את ברכתה החמה ,וגם המנהלות איריס דבורקין ' -רימון' ובשמת מעוז ' -דרור'
והילדים בירכו .מי שלא השאיר אף עין יבשה היא המקהלה המשותפת של שני בתי הספר בניצוחה של חנה קלנר שסיימה את
הטקס בשיר 'שווים'.
מועצה לומדת מועצה
יורם ישראלי  -בן קיבוץ עין הנצי"ב וראש המועצה האזורית מטה אשר  -הביא את אנשי הצוות שלו ליומיים של סיור ולמידה
בעמק .האורחים ביקרו במלכישוע ,נפגשו עם מנהלי מחלקות במועצה ,ביקרו בשלפים ,ולמדו את פרויקט עמק חינוך במפגש
עם אנשי החינוך במועצה ,בתי הספר ,גיל עוז וחוות עדן.
ביקור חקלאי
ביום רביעי ביקרו בעמק צבי אלון מנכ"ל מועצת הצמחים ומאיר יפרח מזכיר ארגון מגדלי
ירקות .האורחים שביקרו בחוות עדן ,קיבלו סקירה על המחקרים המתבצעים בחווה וכן
הוצגה בפניהם החווה החינוכית החקלאית ופעילותה הענפה .בתום הביקור נטעו האורחים
עצי רימון בבוסתן של בית הספר ויצאו לסיור אצל החקלאים במושבים.
אם לאם
ביום שני בערב התקיים מפגש הוקרה למתנדבות תוכנית אם לאם בקהילה ,המופעלת
מזה  1שנים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים .במפגש השתתפו למעלה מ 01 -נשים מכל
רחבי העמק .בחלק הראשון שיתפו אימהות ומתנדבות בחוויית הנתינה והקבלה ובחלק
השני שמעו הרצאה בנושא "מיתוס האם המושלמת" (ע"י דפנה נויימן מיסדת התוכנית).
התוכנית מביאה עמה העצמה נשית המשפיעה על המשפחות ,הקהילות היישוביות וקהילת
עמק המעיינות כולה.
קופי ביז
מהי יצירתיות? מיהו אדם יצירתי? מה מוליד יצירתיות ומה מניע אותה?
מפגש העשרה ראשון ומוצלח מאוד ליזמים ובעלי עסקים קטנים של מעברים בעמק
התקיים השבוע בפאב הפינה בחמדיה .למפגש הגיעו כ 01 -בעלי עסקים שנהנו מסדנה
העוסקת ביצירתיות .מטרת המפגשים היא העשרה מקצועית לבעלי העסקים יחד עם
יצירת קשרים וחיבור לבעלי עסקים נוספים מהעמק .אפרת שי ממעברים בעמק המעיינות
מרכזת את הנושא יחד עם מאיה לייטון מ'מעברים בעמק' בה אנחנו שותפים עם מועצות
נוספות .לתמונות מהמפגש...
בית הספר של החופש הגדול
גם המועצה שלנו נכנסה למיזם החדש של משרד החינוך" :בית ספר של החופש הגדול" .התכנית תופעל בשבועות הראשונים
של חופשת הקיץ ,מה 0-ועד ה 90 -ביולי ,ותתקיים בימים א'-ה' ,בין השעות  ,00.01 -8.01בשק"ד (לילדי שק"ד וביכורה) ,רימון
ודקלים לילדי כיתות א' -ג' .כבר עתה עמלים הצוותים במרץ על פעילות כייפית ,מחברת וערכית בעלות של  ₪ 011בלבד לכל
ילד שתכלול גם הסעה וכריך בריא .ההרשמה עד  09.1ופרטים נוספים יפורסמו להורים כבר בתחילת השבוע הקרוב.

צעדת החברה למתנ"סים
אתמול אירחנו את צעדת מחוז הצפון של החברה למתנ"סים.
קרוב ל 0,111 -צועדים מכל רחבי הצפון ולא רק ,הגיעו לפארק המעיינות למסלול מסודר
ויפהפה כשעליו תחנות פעילות בהפקת צוות המתנ"ס שלנו בניהולה של נעמה כץ.
הצעדה הסתיימה במופע שכולו שלנו ומשלנו :הרכב של המרכז למוסיקה ,בנות המרכז
למחול ו'שדות שבעמק'  -חבורת הזמר של המועצה שמחרוזת השירים ששרה בתום
המופע הביאה את משתתפי הצעדה היישר אל רחבת הריקודים.
לתמונות מהצעדה ...
חקלאות בעמק
המחזור השני של תכנית 'חקלאות בעמק' מסתיים בימים אלה .השנה הגיעו שתי קבוצות
לעמק .האחת לכפר רופין והשנייה לנווה איתן .משתתפי התכנית והמארחים ציינו בטקס
הסיום הצנוע שהתקיים השבוע את התרומה החשובה של הצעירים לישוב בו התגוררו
ודיברו על החלוצים החדשים שהגיעו לעמק לעבוד בחקלאות .הצעירים הודו למארחים על
הבית החם ,הפתיחות וקבלת הפנים לה זכו בישובים .אין ספק שחלקם עוד ישובו.
תוצרת העמק
החגיגה החקלאית בחוות עדן הביאה לפני שבוע מאות רבות מתושבי העמק והאזור
לקחת חלק בכל הפעילויות ,הסיורים ,וההיכרות עם העשייה הרבה בחווה בפרט ועם
החקלאות והחינוך והחיבור ביניהם בכלל.
באירוע לקחו חלק חניכי תכנית 'רגבים' ו'חקלאות בעמק' .תלמידי החווה חינוכית חקלאית
הציגו בפני הבאים עבודות שהכינו במסגרת לימודיהם בחווה.
שוק מתוצרת העמק תרומת חקלאי האזור לאירוע היה גולת כותרת ורבים חזרו הביתה
עם סלים מלאי כל טוב :ירקות ,פירות ,תבלינים ,שמן זית ,גבינות ועוד .היה אף מי שאמר כי
ניחוח הבישול לשבת עובר כחוט השני בעמק...
לתמונות ...לסרטון תוצרת העמק...
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שבת שלום וחג שבועות שמח !
יורם קרין,
ראש המועצה

