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אירועי יום הזיכרון
הטקס המרכזי התקיים באנדרטה האזורית (מול מרכז עידן) ,אמר
קדיש  -אלי עובדיה ,אשר רעייתו ברכה עובדיה ז"ל מנוה אור נהרגה
בהפגזה הירדנית על עמק בית שאן בשנת .1968
את זר המשפחות השכולות הניחו הדסה ויהושע טל ,הוריו של אהוד
(אודי) ז"ל ממעוז חיים אשר נדקר למוות ע"י מחבל פלסטיני בעת
מילוי תפקידו" .שדות שבעמק" ליוו בשירה .היה מרגש ומכובד.
לי-לך
מקהלת לי-לך ייצגה את עמק המעיינות בטקס הזיכרון לחללי פעולות
הטרור שנערך במשרד החוץ בירושלים .זו השנה השמינית שהמקהלה
משתתפת בטקס מכובד זה.
הקשר עם משרד החוץ נוצר בעקבות שירה טרופר ארנון ז"ל משדה
אליהו ,שאחייניותיה שרו ושרות כיום במקהלה.
מדובר משרד החוץ נמסר" :הקולות הווקאליים של חברות המקהלה
הצליחו לרגש את שר החוץ ,הנהלת המשרד ואת הקהל הרב שהשתתף
בטקס וכן את המשפחות השכולות ועל כל זאת תודתינו"
זוכרים בשק"ד
כמדי שנה נאספו ביום הזיכרון באולם הספורט של בית הספר ,מבוגרים רבים מכל העמק ,משפחות שכולות ,הורים,
מורים וכל תלמידי שק"ד יסודי ועל יסודי מכיתה א' ועד כיתה י"ב.
שכבת י"ב בנתה והנחתה את הטקס באופן מופתי .למעלה מ 1,000 -איש צפו בדממה ועקבו אחר סיפורם של בוגרי
ובוגרות בית הספר אשר נפלו במלחמות ישראל ובפעולות האיבה.
בשם ההורים השכולים דיברה דינה פשחור מעין הנצי"ב.
השנה ,בערב יום הזיכרון ,נפתחה בשק"ד מסורת יפה של 'ערב שירי לוחמים' בו השתתפו תלמידים ,בוגרים וחברי העמק.
החייל שלי
בימים אלה מתקיים ,זו השנה השלישית פרויקט "החייל שלי" ,בו נפגשות משפחות שכולות מהעמק עם בני הנוער
בעשרה מועדוני נעורים ומספרים להם על יקיריהם שנפלו.
המפגש הבלתי אמצעי מאפשר היכרות מעמיקה יותר של בני הנוער עם הבנים ומאפשרת להם לשאול ולהבין קצת יותר
את ההתמודדות היומיומית של המשפחות.
זו הזדמנות להודות מקרב לב למשפחות השכולות שפותחות את ליבן ויוצרות עוד חיבור משמעותי של הנוער אל הנוף
האנושי של העמק שלנו.
רוויה
במסגרת פגישות עם היישובים על התוכניות השנתיות נפגשנו עם ועד מושב רוויה ,רוויה נבחר במסגרת הפיילוט לשיקום
תשתיות ותיקות בשנת  ,2010ולאחרונה הסתיימה עבודת שיפוץ הכביש והמדרכות .בנוסף שודרגה מערכת הניקוז ושופץ
כביש הכניסה ליישוב .המשימה היא הפיכת ההשקעה בתשתיות כמנוף לצמיחה ופיתוח של היישוב.
בתחום הקהילה הוקם צוות פעילים שבנה תוכנית שנתית כשגולת הכותרת הייתה מבצע ניקיון ביישוב לקראת חג הפסח.
צוות זה ופעילות הקהילה מלווה ע"י המועצה ועמותת "גשר לעתיד".
קיבוץ קהילתי
נפגשנו עם הנהלת כפר רופין לדיון בתוכניות העבודה ובצרכי הפיתוח של הישוב .התרשמנו והתפעלנו ,ולא בפעם
הראשונה ,מהאווירה והלכידות הקהילתית המייחדת את הישוב ,ומהמאמצים המופנים לשמר אותה ולשלב את כלל
התושבים במרקם קהילתי מגובש.
האתגרים הגדולים העומד בפני הישוב הם קפיצת מדרגה בקליטה ובתהליכי בניית קבע בתחומי "הקו הכחול".

משרד השיכון
במשרד השיכון בניה כפרית הוחלט להעביר את הטיפול בישובי המועצה ממחוז חיפה למחוז הגליל (נצרת עילית).
במסגרת החפיפה בין המחוזות התקיים השבוע סיור במספר הרחבות על ההר  -מעלה גלבוע ומירב ,ובעמק  -תל
תאומים (שאוטו טוטו מתחילים) ובטירת צבי .בדברי הפרידה מהמחוז היוצא ,ציינו את שיתוף הפעולה המצוין לו זכינו
מנירית מיכאלי ,סגנית מנהלת המחוז והאחראית על הבנייה הכפרית ואנשי צוותה .כבר במפגש הראשוני נוצר חיבור טוב
עם נציגי מחוז הגליל.
מעורבות הורים
הסעות בית הספר הינן אחד המקומות הרגישים ביותר ביומיום החינוכי שלנו .בית ספר דקלים בשיתוף פורום ההורים של
בית הספר ואגף החינוך במועצה ,החליטו על טיפול עמוק יותר בנושא הסעת ילדי מנחמיה לדקלים .במסגרת התהליך
התקיימו ישיבות הכנה של נציגות ההורים ,המועצה ובית הספר כדי ללמוד את הנושא ולהחליט על דרכי פעולה
אפשריות .ביום רביעי האחרון הגיע התהליך לשיאו כאשר כל הורי מנחמיה ,נפגשו והתחייבו לחתום על אמנת נסיעה
חדשה שהוצגה בפניהם .הגדיל לעשות אחד ההורים אשר התנדב ללוות את ההסעה ולסייע בפועל .המפגש בהנחייתה
של דר' גילה יעקב התנהל ברגישות ובתבונה רבה כשלנגד עיניהם של כל השותפים עמד ביטחונם ושלומם של ילדי
מנחמיה .אנו רואים בתהליך זה מודל מצוין למעורבות הורים וליצירת שינוי .יישר כח לכל השותפים!
בת בכורה לשלפים
מזל טוב לשנה (ליס) וישראל אליהו להולדת ביתם הבכורה שהיא גם בת בכורה לשכונת שלפים .כן ירבו!
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