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תרבות ללא הפסקה
ביום ראשון אירחה התזמורת הקאמרית הקיבוצית את יסמין לוי  -זמרת הלדינו המופלאה .יסמין  ,זוכת פרס היצירה המקורית בקטגוריית
מוסיקת עולם ומי שנחשבת לאחת המובילות בסצנת מוסיקת העולם הבינלאומית ,ביצעה עם התזמורת שירים מתוך תקליטיה בעיבודים
חדשים לתזמורת .הקימרון היה מלא והקהל לא הפסיק להריע ליסמין .בסיום נרשמו פקקי תנועה ביציאה מהקימרון ...
ביום שני ,התקיימו במסגרת סל תרבות  2מופעים לתלמידי ג  -ו מבי"ס דקלים ורימון' .כמויות' של להקת בת שבע ,הוא מופע מחול
הנערך באולמות ספורט ,כשהקהל לוקח חלק ושותף במופע ,והרקדנים הם גם חלק בקהל.
ביום חמישי לסיום המחצית הראשונה של השנה ,צפו כל תלמידי 'גאון הירדן' בהצגה 'תרנגול כפרות' של תיאטרון הקיבוץ ע"פ סיפורו
הידוע של אלי עמיר.
איכות הסביבה
מפגש נוסף בסדרה שכבר הפכה למסורת ,עם מנהלי הישובים ,נערך השבוע .המפגש עסק הפעם באיכות הסביבה ומיחזור .יעקב קדוש,
האחראי במועצה על תחום חשוב זה ,סיפר על פעולות המועצה ועל האפשרויות השונות לקידום הנושא בישובים ,כולל חלוקת
קומפוסטרים והקטנת כמויות האשפה.
במזל תאומים
במסגרת פגישות עם הישובים נפגשנו עם תל תאומים לשיחה ודיון על תוכניות העבודה של הישוב לשנה הקרובה .בתל תאומים מורגש
הרצון להוביל צמיחה ופיתוח .הישוב נהנה משטחים זמינים לבניה ,ופעילות ברוכה של המכינה הקדם צבאית ,המביאה לנוכחות של
צעירים רבים הלומדים ועובדים במקום .אני סמוך ובטוח שיחד  -אנשי תל תאומים והמועצה ,נדע לתרגם את הרצון והפוטנציאל הקיימים
למעשים.
בשבחי המפעם
השבוע נפגשנו ,מספר ראשי רשויות ,במפעם יזרעאל ביחד עם סמנכ"ל השלטון המקומי במשרד הפנים .המפעם מהווה זרוע אסטרטגית
של משרד הפנים ,ליישום והטמעת מדיניותו ברשויות המקומיות .מערכת המפעמים כוללת שמונה מפעמים הפרוסים ברחבי הארץ,
ועוסקת בשיפור ביצועי הרשות המקומית ועובדיה באמצעות כלי פיתוח ארגוני ,הדרכה ,ניהול שותפויות וניהול ידע.
אנחנו שייכים למפעם יזרעאל והגליל העליון ומאוד נהנים מתמיכתו במגוון פעילויות רחב במועצה
חומוס סעיד במתח
עוד פנינה קולינרית נפתחה בעמק .מזה שבועיים בכל יום שישי בין שתיים עשרה לארבע אחה"צ מוזמנים חובבי החומוס לניגוב איכותי
בפאב הפינה בחמדיה.
מתחברים לתחבורה
פגישות שקיימתי במשרדי התחבורה והאוצר הניבו הבטחות לתכנון וטיפול באחד מעורקי התחבורה המרכזיים אצלנו  -כביש .71
הכביש כולו אמור להיכנס במסגרת תוכנית החומש החדשה לתכנון והרחבה .בטווח הקצר יותר יוסדרו מעגלי תנועה בצומת הגשר הרומי
)מפגש כביש  90עם כביש  ,(71מעגל תנועה בכניסה לבית שאן וקידום פתרון לשחרור הפקק בצומת תל יוסף.
בנוסף הובטח טיפול בסכומים משמעותיים ביותר לשיפור "כבישים ללא אבא".
ולסיום
לאחרונה עלה לתורה בישיבה במעלה גלבוע ,ניצן שמאלי מעין חרוד.
מתוך הדברים שנשא אביו של חתן בר המצווה לרגל האירוע:
"זכות גדולה התגלגלה לנו .ניצן חוגג את בר-המצווה שלו ועולה לתורה במעלה גלבוע ,מקום שהוקם על ידי אבא שלנו וסבא של ילדינו,
צבי שמאלי ז"ל .בהיותו סמח"ט חטיבת הנח"ל הקים כאן את ההיאחזות .שנים לאחר מכן ,בהיותו מח"ט ,מפקד הנח"ל ,איזרח את המקום
שהפך להיות קיבוץ ובתוכו ישיבה גדולה ,מכובדת ומשפיעה...
אנו משפחת שמאלי מעין חרוד איחוד ,נושאים עינינו למעלה גלבוע ,מברכים ומודים לכם".
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