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אופרה יקרתי
הקונצרט המרכזי של המרכז למוסיקה בביצוע תלמידים ומורים התקיים השנה באולם זיידן והועלה  4פעמים בפני הקהל
הרחב ותלמידי בתי הספר .הקונצרט שמנה כ 130 -משתתפים ,כלל קטעי אופרה שונים ,קטעי מחול וזכה לחבור
למקהלת טירת צבי.
היתה זו חוויה מוסיקלית משובחת וידידותית אשר הדיה ליוו את הבאים בצאתם מהאולם והותירו קהל יוצא מגדרו.
ילדי המוסיקה של עמק המעיינות הם ההוכחה כי אדמה זו מצמיחה פירות איכותיים וכי תרבות מוסיקלית חיה ונושמת
במקום הזה.
לאלו שנכחו (וגם למי שפספס) מצורפת "מתנת חג" תמונות מהקונצרט והקלטת וידאו של קטע הסיום-מקהלת
העבדים /נבוקו.
איילים בכנסת
בשבוע שעבר התקיים יום הוקרה לעמותת איילים ופועלה בכנסת ישראל ,בהשתתפות מ״מ ראש הממשלה והשר
לפיתוח הגליל והנגב ,מר סילבן שלום ,וחכ״ים נוספים .ביום לקחו חלק גם תושבים ונערים רבים מהיישובים שאיילים
פועלים בהם ,בנוסף לסטודנטים והנהלת העמותה.
אותנו ייצגו הסטודנטים מהכפרים בנוה אור ומנחמיה ,תלמידי כיתה י' ממנחמיה המתנדבים באיילים במסגרת מחויבות
אישית ודיתי הרפז מנהלת מח' צמיחה ויישובים במועצה .רכזי הפעילות של הכפרים קיבלו תעודות הוקרה על פעילותם.
לפני הטקס התקיים דיון בועדת הכנסת בה הוצע שהתנדבות תהיה שווה נקודות זכות בלימודי תואר.
גם אנו מעריכים מאוד ומברכים על את איילים על פעילותם בעמק ובכלל.
גביה בהתחדשות
בשעה טובה עברו משרדי מחלקת הגביה למבנה חדש במתחם המועצה האזורית ,בסמוך למשרדי המועצה דתית.
בנוסף החלו לפעול שני שירותים חדשים:
* מוקד טלפוני כל יום בין השעות  08:00-20:00בטלפון מס' 04-6065880
* תשלום ארנונה ממוחשב 24 ,שעות ביממה.
לפרטים נוספים ...
שותפות 0222
בשבוע שעבר השתתפנו ,נציגי ועדת ההיגוי (נציגי המתנדבים מהקהילות והרשויות של בית שאן והמועצה האזורית) של
שותפות  2000בביקור בקליבלנד.
מטרות הביקור היו גיבוש חזון חדש לשותפות יחד עם נציגי הוועדה האמריקאית ולא פחות חשוב  -היכרות עם הקהילה
היהודית בקליבלנד על מוסדותיה השונים ,מאפייניה וצרכיה.
בביקור גובשה טיוטת חזון שמושתת ברובו על ערך ההדדיות ,הכרה בשלושת הקהילות על צרכיהן ונכסיהן והצורך
במציאת פתרונות הולמים לכל קהילה ,תוך מחויבות אחת להמשכיות העם היהודי ולמדינת ישראל.
הביקור כלל מפגשים מרגשים עם ראשי ונציגי הפדרציה בקליבלנד ותרם לחיזוק הקשרים בין הקהילות .התהליך מתוכנן
להסתיים במפגש נוסף עם נציגי הוועדה האמריקאית בביקורם בחודש יוני בארץ.
נזקי בעלי חיים
ד"ר מישל בלאיש וד"ר רוני עוזרי מהנהלת השירותים הווטרינריים ביקרו במועצה .בביקור הוצגה במלוא חריפותה בעיית
התפוצצות האוכלוסין של חיות הבר וחדירתן ליישובים ,על סכנת הכלבת הכרוכה בכך .דרשנו את אישור השירותים
הווטרינריים לביצוע פעולות אגרסיביות יותר לדילול אוכלוסיית החיות בתוך הישובים.
בינתיים  -התרחש עוד אירוע חמור של תקיפה ע"י תן נגוע בכלבת בקיבוץ מעוז חיים .אנו ממשיכים להפעיל לחץ כבד
לקבלת האישורים הנדרשים ע"מ שנוכל לפעול ביתר יעילות בנושא זה.

דיון תרבותי
לאחרונה הופץ ביישובים פרסום מטעם קבוצת "אינדיגו עמק" הדורשת לאפשר את קיום "פסטיבל אינדיגו" בגני חוגה
ויוצאת (במילים חריפות ,יש לומר) נגד התנגדותה של המועצה לקיום הפסטיבל בתחומי הגן .כאן המקום להזכיר
ולהבהיר את הסיבות לעמדת המועצה :מארגני האירוע קיבלו בשנה שעברה (ובזו שלפניה) את אישור המועצה לקיימו
תוך התחייבות לעמוד בכללים ותנאים שנועדו למנוע פגיעה בתושבי היישובים השכנים ובכללי החוק והסדר הציבורי.
לצערנו -הסיכומים הופרו ,נגרמו מפגעי רעש ליישובים השכנים ,נפתחו עשרות תיקים במשטרה בעוון שימוש והחזקת
סמים ,והאירוע (והאזור) זכו לחשיפה תקשורתית לא חיובית.
ללא קשר להחלטה הסופית בסוגיה זו  -המועצה ממשיכה ותמשיך לתמוך בחיבור צעירי העמק לעשייה התרבותית
והחברתית במועצה.
מארג ב"גאון הירדן"
בית החינוך "גאון הירדן" זכה השבוע באות המצוינות מטעם ִמנְהלת תוכנית "מארג" ,השואפת להעמיק את החינוך הציוני
היהודי והאזרחי בבתי הספר .הוועדה הבוחנת ציינה את הצלחת "גאון הירדן" להגדיר את ייחודו בחזון ובמאפייני עבודה
מוסכמים ,ולהגשימם כדרך חיים .בית החינוך רואה את עצמו כבית ספר קהילתי ודמוקרטי ,והוא מחנך לשילוב
אוכלוסיות ,למעורבות אזרחית ולסביבה ירוקה .הלימוד בכיתה ומחוצה לה מתאפיין בשילובים ועבודת צוות ו"בגשרים
של שייכות ומחויבות" ,ואלה מחברים תלמידים ,מורים ועובדים אחד לשני ,ומעמיקים את הקשר לעמק המעיינות,
למדינת ישראל ולעם היהודי .כל הכבוד! לתמונות מביקור הועדה ב"גאון הירדן" ...
מקפלים עגורים
תלמידי כיתות ו' ב"דקלים" למדו במסגרת שיעורי
האנגלית את סיפורה של סדקה -ילדה יפנית בת  11אשר
חלתה בלוקמיה .היא האמינה כי אם תקפל  1000עגורי
נייר ותביע משאלה לאחר שתסיים לקפל כל אחד מהם,
תתגשם משאלתה והיא תבריא .אך היא נפטרה
כשהספיקה לקפל כ 600 -עגורים בלבד ,ומאז ילדים בכל
העולם משלימים את משימתה מדי שנה ,בקיפול עגורי
נייר המייצגים ביפן ,מזל טוב וחיים ארוכים.
לאור אסונות הטבע שפקדו את יפן התגייסו התלמידים
בהנחיית מורתם גניה טיילור לקיפול עגורים.
המורה יצרה קשר עם קבוצת יפניות מאוניברסיטת חיפה שמובילות את היוזמה בקיפול עגורים ,והזמינה אותן לסדנא
בה קיפלו כל התלמידים עגורים במטרה לשלוח מסר של בריאות ומזל לעם היפני.
בתום ביצוע המשימה ועם תחושות חזקות של סיפוק בקרב כל המשתתפים ,נשלחו העגורים לדרכם ,ליפן.
פיתוח הכפר
רותי פרום ,מ"מ מנהל הרשות לתכנון במשרד החקלאות ,בת גרעין לשדה אליהו ומהנדסת המועצה לשעבר ,ביקרה
במועצה ביחד עם נתי גלבוע מנהל מחוז הצפון וצוותו .בביקור הוצגו הפרויקטים הרבים המשותפים עם משרד החקלאות
ופיתוח הכפר .סיירנו בחמדיה לראות יישוב שזקוק מאוד לפיתוח תשתיות וותיקות .לי אישית היה מרגש להסתובב בין
בתי הילדים והבתים בהם גרתי בתקופת ילדותי ולראות את תנופת ההתחדשות ושיפוצי הבתים ויש רבים כאלו בחצר
חמדיה .המשכנו לפארק המעיינות לסיור שהלהיב את המשתתפים ,לשלפים ,השכונה המשותפת שעומדת לקום בין
רשפים לשלוחות ולביקור בחממת תבלינים ברחוב .ברכנו והודינו על שיתופי הפעולה המצוינים עם המחוז ועם המשרד
בכלל.
לתמונות מהביקור ...
שבת 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.

