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גשר על מים סוערים
מזג האוויר הסוער וגשמי הברכה הביאו לדחיית פסטיבל 'נשים בונות גשר' .הביטול כלל את הערב החגיגי לציון יום
האישה הבין לאומי ואת הצעדה .על מועד חדש תבוא הודעה .אנא הודיעו לכל מכותביכם ומיודעכם.
היכל קודש קהילתי
השתתפתי באירוע מרשים בבית הכנסת בתל תאומים ,של חנוכת היכל קודש ותיבת תפילה ,ששופצו על ידי
משפחות גורן וכהן ושותפים נוספים.
העבודה נעשתה תוך שיתוף והתנדבות של אנשים רבים מהיישוב והייתה פרויקט קהילתי מגבש וחשוב.
באירוע נטלו חלק רבנים ,תושבים רבים מישובי ביכורה והאזור כולו ואנשי המכינה הקדם צבאית.
"סיסמא לכל תלמיד"
החזון " -כל דור ודור צריך ללמוד את דרכי השימוש בכלים המשפיעים על הדור" (הרב קוק).
האמצעי  -מיזם "סיסמה לכל תלמיד" שמטרתו למחשב את מערכות החינוך בפריפריה ולאפשר שימוש
בטכנולוגיית המידע ,כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם של התלמידים והמורים ,ליצירת קהילת חינוך ממוחשבת.
תוכנית חדשה זו נכנסה בשבוע שעבר מטעם משרד נגב-גליל לבתי הספר ביכורה ודקלים .המשמעות היא מימון
מטמיע מטעמם ,למשך  2שנים ,למחשוב בית הספר .התוכנית משתלבת עם תוכנית התקשוב הלאומית שאמורה
להכנס בספטמבר לכל מחוז צפון .במקביל אנחנו מנסים להשפיע על כך שבתי ספר נוספים שלנו יזכו בכיתות
חכמות.
BizMakeBiz

ביום חמישי שעבר הושקה קבוצת הרישות העסקי של העמק ;  BizMakeBizמעיינות .בפגישה שהתקיימה באולם
ההדרכה של פיתוח שאן בעידוד מט"י בית שאן ומרכז מעברים ,השתתפו  02עצמאים ובעלי עסקים.
הקבוצה מיועדת למי שרוצה לפתח מיומנויות ואסטרטגיות ליצירת רשת קשרים מקצועית ,להתנהל איתה ולטפח
אותה בהצלחה ,כמו כן ,היא מתאימה מאוד לבעל עסק חדש המעוניין בחשיפה משמעותית ,מכוונת ונכונה.
עצמאים ובעלי עסקים מהעמק מוזמנים להצטרף לקבוצה ,שתיפגש דרך קבע בימי שני בבוקר ב"קפה בשדה"
(שדה אליהו) .פרטים באתרים של מעברים ומט"י .לדף הפייסבוק של "נטוורקינג בעמק המעיינות"
משפחות בשלוחות
בשבוע שעבר נפגשנו עם שלוחות למפגש על תוכנית העבודה השנתית .הוצגו תוכניות העבודה והתהליך לקליטת
בנים בעצמאות כלכלית והגדרת מעמד התושבות .בנים רבים רוצים לקבוע את ביתם ביישוב .קיימנו דיון על
ההזדמנות והאתגר שבהקמת שכונת שלפים והצורך להיערך לקראתה.
עמק חינוך
כחלק מהכניסה ל"עמק חינוך" הוקמו שני שולחנות עבודה.
הראשון  -שולחן ראש המועצה ,שכולל בעלי תפקידים מהמועצה ,נציג מנהלי בתי הספר ,מפקחים ,ואנשי חינוך
מהעמק .שולחן זה יוביל את גיבוש המודל האזורי הכולל המתאים לנו.
השולחן השני הוא שולחן מנהלי בתי הספר שיוביל את גיבוש המודל החינוכי.
השבוע נפגשנו לישיבה מרתקת בביכורה שעסקה בשאלת הקשר והשילוב בין בתי הספר בעמק.
מתקדמים ברשפים
נפגשנו השבוע עם הנהלת רשפים לדיון השנתי על תוכניות העבודה .היישוב עבר תהליך מרשים של יציאה ממשבר,
התייצבות והערכות לצמיחה .משפחות של בנים ומצטרפים נוספים מגיעות לקליטה לחברות ומשתלבות בקהילה.
נערכים גם להזדמנות ולאתגר שבהקמת שכונת שלפים ומקדמים בשיתוף עם המועצה והחטיבה להתיישבות,
שיפוץ דירות למגורים זמניים ,לקליטת משפחות שמיועדות לשלפים.

המסע הראשון
מכינת העמ"ק ומחלקת ילדים ונוער ,יחד עם שותפים וחברים רבים ,התניעו השבוע מסורת.
 051צועדים ,נוער מכל העמק ,מהמועצה ומהעיר ,יחד עם קבוצת חיילים מצטיינים ,מדריכים ומורים ,יצאו יחד
למסע הראשון "בשביל עמק המעיינות".
במהלך המסע עברה החבורה ביישובים ,נערכו הפעלות רבות ,התקיימו פגישות עם דמויות מרתקות העמק ונערכו
טקסים משמעותיים.
בערב בו ביקרתי את המשתתפים התקיימו מעגלי שיח סביב מדורות ,יחד עם עמירם ארגמן מוותיקי חמדיה ,איתי
וירוב מח"ט צנחנים ממעלה גלבוע ,אחאי הר ציון ואמירה יצחק בוגרות "בוני קהילה" ואודי תמיר ,ראש מכינת
העמ"ק.
הגשם השוטף לא הרתיע וביום המסע האחרון יצאו הצועדים בשיא הסופה למסלול ,לבושים במעילי סערה.
הנוער במיטבו :נוער עמק המעיינות
ח"כ מסייע
ח"כ ציון פיניאן נפגש איתנו במנחמיה להמשך הדיון על המהלכים להשלמת איחוד מנחמיה .ח"כ פינייאן נרתם
ומסייע לנו רבות בשנה האחרונה ,מתוך הבנת הצורך להשלים כמה מהלכים הכרחיים שיבטיחו את המשך חיזוקה
והרחבתה של מנחמיה .הנושא המרכזי שהוצג הוא פיתוח התיירות כשרחוב המייסדים במרכזה ,כעוגן תיירותי
וכלכלי לפיתוח מנחמיה כולה .לתמונות מהביקור ...
מ"דקלים" באהבה
כמדי שנה ,בחודש אדר עוסקים תלמידי בית חינוך "דקלים" בערך הנתינה על היבטיו השונים.
בשבועיים האחרונים ,התגייסו כל תלמידי ומורי בית הספר למשימה שנבחרה ע"י מועצת התלמידים והכינו ברכות
משמחות עבור וותיקי העמק ,ניצולי שואה .הברכות אוגדו לספר אישי לכל אחד מהוותיקים.
השבוע ביקרו התלמידים והרכזות כל ניצול בביתו והעניקו לו את ספר הברכות המפואר ופרח.
התלמידים שמעו סיפורים מגוונים ומרתקים על החיים הקשים בתקופת השואה ואת סיפורי ההישרדות וההצלה
שלהם .המשימה היתה מרגשת וחשובה עבור התלמידים ועבור הוותיקים .לתמונות ...
אופרה יקירתי  -מ'נאבוק' ועד 'מאמי'
המופע המרכזי של המרכז למוסיקה בשיתוף המרכז למחול מעלה את 'אופרה יקירתי' – קטעי אופרה בשירה,
נגינה ומחול ,בהנחיית נוגה תמיר .במופע משתתפים תלמידי ומורי מכלול מעיינות ,התפאורה הוכנה בידי תלמידי
כיתות ג'-ד' של בי"ס דקלים בהנחיית דגנית סברנסקי ומריולן קרואזה.
הכניסה ללא תשלום .כולם מוזמנים .להזמנה ...
הזמנה לתערוכה
תערוכה של עבודות נייר ,עץ וציורים ,פרי יצירתם של תלמידי בית הספר "אולפנת גלעד" מחמדיה ,תוצג מהשבוע
ועד לסוף חודש אפריל במבואת הקימרון .התערוכה הוצגה בבית גבריאל וקצרה שבחים רבים .כולכם מוזמנים
לבוא ,להתרשם ולהתרגש.

שבת שלום,
יורם קרין

* אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישירות לדוא"ל שלו – מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו

