ד"ש מס' 72
יא' אדר ב' תשע"א
 17מרץ 2011
מוסיקה בעין הנצי"ב
בניצוחן של שלומית ,רוחמה ,מנצחות המקהלה ומורי המרכז למוזיקה נערך בעין הנצי"ב קונצרט בהשתתפות ילדי עין
הנצי"ב הלומדים בחוגי המוזיקה השונים ותלמידי ומורי האולפן.
היה זה ערב תרבותי בו הביאו הילדים לידי ביטוי את כישרונותיהם בנגינה ובשירה ,דרך ערבים מסוג זה אנו מחזקים את
הקשר עם המרכז למוסיקה וחושפים את המוזיקה להורים ולתלמידים פוטנציאלים.
חברי עין הנצי"ב נהנו ,התרגשו ומחכים לקונצרט הבא.
מוסיקה ברימון
תוכנית מוסיקלית ניסיונית המהווה המשך לפרויקט הקונצרטים בגני המועצה ,מתקיימת בכיתות א'-ב' של בי"ס רימון
במהלך שיעורי המוסיקה ,בהובלת המורה למוסיקה נגה פסקה.
במסגרת התוכנית התקיים השבוע בביה"ס "מיני קונצרט" בביצוע רביעיית נגנים מורים מהמרכז למוסיקה בהנחיית נגה
תמיר .בשיאו של הפרויקט יחזו התלמידים בקונצרט המרכזי של המרכז למוסיקה "אופרה יקירתי".
"שומעים חזק"
אירועים רבים בעמק מופקים באמצעות צוותי הגברה ותאורה.
מחלקת ילדים ונוער בשיתוף שני התיכונים והיישובים ,החליטו לקחת את הנושא צעד קדימה.
 22בני נוער יפגשו בחודשיים הקרובים בבית הנוער ,בימי שישי ,ל 2-שעות של קורס מקצועי המשלב לימוד עיוני ומעשי.
הקורס כולל ביקור במופע רוק ,כ"אורחים" של צוות ההגברה המקצועי ותרומה לקהילה כשחניכי הקורס יפיקו אירוע
התנדבותי .עם סיום הקורס נזכה לצוותי הגברה שיוכלו להוביל אירועים באופן מקצועי.
כל היישובים מוזמנים לפנות ולהרוויח הפקת אירוע יישובי בכוחות מקומיים ובמחירים זולים.
תהליכים משותפים
בשבוע החולף נפגשנו עם נציגי הקיבוצים השותפים בבית ספר שק"ד ועם יו"ר פורום הורים ונציגי הורים של בית הספר.
שוחחנו על התוכניות להקמת אולפנא באזורנו והבהרנו שהתהליך רק בראשיתו .הבהרנו שאנו רואים בשק"ד בית ספר
מצוין ומוביל בעמק ונמשיך לטפח אותו ככזה .סיכמנו שנשתף את נציגי ההורים והבעלים בתהליכי הבחינה של נושא
האולפנא.
בנוסף המועצה תוביל ,ביחד עם נציגי היישובים הדתיים בעמק ובית ספר שק"ד ,תהליך יסודי לבחינת כיווני הפיתוח של
החינוך העל יסודי ממלכתי דתי.
פארק מועדף
בפגישה עם מנכ"ל משרד התמ"ת ,בכירי משרדו ,ונציגי האוצר ,הוצגה לנו החלטת הממשלה לתת מעמד מועדף
לפארק צבאים .הפארק המשותף למועצה ולבית שאן יזכה לסל הטבות שיגובש בחודש הקרוב .מקבלי ההחלטות
משוכנעים שהטבות אלו יסייעו להבאת מפעלי עוגן שימלאו את הפארק ויחוללו שינוי כלכלי ותעסוקתי באזור.
אנחנו מברכים על ההחלטה המשמעותית הזו ונערכים לטיפול בהבאת מפעלים לפארק.
אתרי מורשת
ראובן פינסקי ,מנהל פרויקט אתרי מורשת במשרד ראש הממשלה ביקר
באזור .ביקרנו באתר חומה מגדל אותו מנהלת יוני צין והוא חלק מגן השלושה,
חווינו חלק מהסיפור של חיי החלוצים בימים ההם ,פגשנו בחלוץ אחד -דודו
מניר דוד וצפינו בסרט המתאר את התקופה המופלאה ההיא .סיירנו בפארק
המעיינות ובחוות עדן והצגנו את הפיתוח התיירותי והחקלאי באזור ואת אתרי
המורשת הנוספים המשולבים בעמק .פינסקי ,שכבר ביקר בחלקם בעבר,
התרשם מאוד והבטיח לסייע.

מוסדות חינוך מתרגלים
השבוע לקחנו חלק בתרגיל מוסדות חינוך ארצי ,בו תורגלו הגנים ובתי הספר בתרחיש של ירידה למקלטים וירי טילים.
צוותי החירום של בתי הספר התמודדו עם תרחישים אפשריים באירוע מעין זה.
למרות שנמצאו מספר נקודות הדורשות שיפור ,התרגיל סוכם כמוצלח ,הילדים ,התלמידים והמורים התנהגו לפי הנהלים.
בתקווה שרק נתרגל...
יש גמר גביע
הישג ספורטיבי נהדר לקבוצת הנערים לאומית של מועדון הכדורסל גלבוע/מעיינות ,המשותף לשתי המועצות .הקבוצה
עלתה לגמר גביע המדינה לאחר ניצחון חוץ על קבוצת הנערים של כפר סבא .הקבוצה הופיעה למשחק עם  7שחקנים
בלבד (פציעות ומחלות) והפסידה במשחק הראשון בבית ,לקבוצת הנערים המצוינת מכפר סבא בשלוש נקודות הפרש.
אבל כנגד כל הסיכויים ובתום משחק הקרבה יוצא מהכלל ניצחנו במשחק הגומלין  55:26ועלינו לגמר .כל הכבוד!
לציון מיוחד ראויים נערי ונערות מירב שהגיעו בהמוניהם למשחק ,עודדו ובסיום נשאו תפילה.
משחק הגמר נגד נערי מכבי תל אביב יתקיים ביום  11.4.11בראשון לציון .לאתר מועדון הכדורסל גלבוע-מעיינות ...
משלוח מנות מאולפנת גלעד ו'ביו-בי'
ביום חמישי שעבר ,נפגשו עובדי ביו-בי ותלמידים מאולפנת גלעד במפעל שבקיבוץ שדה
אליהו וארזו יחדיו  60משלוחי מנות לחברי גיל עוז .הקעריות בהן נארזו משלוחי המנות
עוצבו וקושטו ע"י התלמידים ,אוזני המן נאפו בקונדיטוריה של אולפנת גלעד ונתרמו עם
שאר הכיבוד וחומרי האריזה ע"י ביו-בי.
לאחר האריזה היעילה והמהירה יצאו התלמידים והעובדים למועדון גיל עוז שבמרכז עידן,
לשמח את הקשישים בשירה וריקודים ולקינוח חילקו את משלוחי המנות .לאור המפגש
הרב דורי ,האווירה היתה עליזה ,מיוחדת ומרגשת מאוד.
הקשר בין אולפנת גלעד וביו-בי נרקם בתחילת שנת הלימודים הנוכחית .מספר תלמידים
מהאולפנה מועסקים לאורך כל השנה במחלקות המפעל ,כדי לשפר מיומנויות תעסוקה
אצל התלמידים ובמטרה ליצר שיתופי פעולה ארוכי טווח בקהילה בה אנו חיים .ביו-בי
נרתמה בשמחה ומאמצת בחום את האולפנא והתלמידים.
נאחל לכולם המשך שיתוף פעולה מוצלח וחג שמח!
מפגש תיירנים
במפגש תיירנים שהתקיים בגני חוגה דנו תיירני העמק בקונספט ההופעה האזורית ביריד התיירות הבא (פברואר )2012
ובתכנית יחסי ציבור לשנת  .2011מטרת תכנית יחסי הציבור היא לחשוף כמה שיותר אתרים ותחומי פעילות תיירותיים
בעמק המעיינות ,כאשר כל חשיפה של מחזקת את העמק כולו.
במפגש התיירנים חולקו  2תעודות הוקרה לותיקי התיירנים שלנו :גדעון גניאל מטירת צבי ,ומיכאל ידיד מניר דוד  -שניהם
היו ועודם פעילים מאוד בתיירות המקומית ביישובם ותרמו רבות לתיירות האזורית.
בסיום המפגש גזרנו סרט ב "חאן המעיינות" החדש בגני חוגה  -מתחם חדש ומקסים של אוהלים מונגולים המתאים
למשפחות וחבורות .החאן ,ביחד עם הצמיחה הענקית בתחום לינות השטח ,מיקם את גני חוגה בשלישיה המובילה של
חניוני הלילה בארץ ומשרת את המטרה שלנו כאזור :להגדיל את אמצעי הלינה בעמק ,על מנת להפוך ליעד תיירותי בפני
עצמו שבאים אליו במיוחד למספר ימים .לתמונות מהמפגש...
מפגש עם מעוז
נפגשנו עם הנהלת מעוז חיים לדיון על תוכניות העבודה השנתיות .היישוב הופיע בהרכב רחב ,שכלל מספר בעלי
תפקידים ,שנתנו סקירה מעניינת על ההתמודדות והאתגרים בתוך תהליך השינוי .במעוז שתחגוג בשנה הבאה  ,72יש
בסיס טוב להיערכות לתהליכים קהילתיים וחברתיים שיחזקו את היישוב ויניעו תהליך צמיחה והרחבה.
פורים שמח ושבת שלום,
יורם קרין
* אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו

