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לתפארת מדינת ישראל
רב"ט דניאל לטקה ,חייל בודד בוגר פנימית נעל"ה בכפר רופין נמנה השנה על  120חיילי צ.ה.ל שקבלו ביום העצמאות אות
הצטיינות מנשיא המדינה .במוצאי החג הוא השתתף בתוכנית הטלוויזיה של יהורם גאון שם ארגנו לו מפגש עם אימו אותה לא
ראה  4שנים .היה מרגש ומחמם את הלב.
זיכרון
במסגרת אירועי יום הזיכרון שהתקיימו במועצה לצד הטקסים בישובים ,ובבתי הספר ,התקיים גם הטקס המרכזי בהשתתפות
משפחות שכולות ותושבי האזור.
החייל שלי
בשנה שעברה חברו לראשונה ,מחלקת הנוער ומחלקת התרבות יחד עם סניף יד לבנים המקומי לפרויקט 'החייל שלי' -
משפחות מספרות על החייל שלהן לבני הנוער בעמק.
גם השנה נערכו מפגשים של בני נוער עם משפחות מהעמק .במפגשים סיפרו המשפחות על בן המשפחה שנפל ,סיפור חייו,
סיפור נפילתו ,סיפורה של המשפחה וההתמודדות .הוקרנו סרטים ,נקראו שירים ונפתחו מחדש אלבומי התמונות .המפגשים
יצרו הזדמנות להיכרות של דמויות בעמק עם אנשיו ,עם סיפורים כל -כך קרובים ומרגשים .כולם יחד סיפרו את סיפורו של
העמק הזה  -בעבר ,בהווה ועם מבט לעתיד .זהו מפעל חשוב מאד שראוי שיימשך.
עצמאות
ביום העצמאות התקיים זאת השנה השנייה ביוזמת כפר הסטודנטים איילים ובשיתוף עם הוועד והמועצה ,מדרחוב ססגוני
במנחמיה ,במסגרתו נפתחו דוכני מכירה ,פינות יצירה ,בית קפה וכאמור הרבה מצב רוח טוב.
ניהול תקין
לראשונה מאז שנת  2000המועצה קבלה פרס ניהול תקין לשנת  .2009הפרס ניתן על ניהול אחראי של המערכות הניהוליות
והכספיות של הרשות המקומית ועמידה בכל הקריטריונים המבטיחים ניהול תקין ואיכותי .לאחר החג השתתפתי בטקס
מכובד בהשתתפות שר הפנים ושר האוצר .בכוונתנו להמשיך ולהיכלל על הזוכים בפרס גם בשנים הבאות.
חומה ומגדל ברישום
באתר חומה ומגדל מוצגת בימים אלו תערוכה מיוחדת של רישומים וציורים של הצייר זאב פינקלשטיין שהיה מראשוני תל
עמל ,נמנה על מקימי חומה ומגדל וליוה את סיפור ההקמה באיורים וציורים שובי לב ,בין השנים .1936-1940

יום סבבא
כ 1000 -סבים וסבתות ,הורים וילדים השתתפו ביום הסב בבית הספר דקלים.
האירוע התקיים כחלק מפרויקט מתמשך של "דור לדור יביע אומר" שמקיים בית הספר .במהלך היום שהיה מיוחד מאד
ומרגש התקיימו הופעות של הילדים ,כ 20 -חוגי הפעלה משותפים בתחומים שונים וכיבוד כיד המלך אותו הכינו המשפחות.
כל הכבוד על היוזמה המבורכת.
שרים לי ולך
מקהלת לילך השתתפה כמידי שנה בטקס הזיכרון של משרד החוץ .השתתפות המקהלה בטקס כבר הפכה למסורת וההדים
מהופעתם היו כרגיל מרשימים ביותר.
רשפים
במסגרת המפגשים עם הישובים התקיימה פגישה עם רשפים .סדר היום ברשפים הוא הנעת תהליך של צמיחה דמוגרפית
ושילוב עם שכונת שלפים העומדת לקום בין רשפים לשלוחות,
המועצה מעורבת ותסייע ככל שניתן.
פרוטרום?
במסגרת בחינת האפשרות להקמת מפעל פרוטרום בעמק ,נפגשנו עם חמדיה .בפגישה בה נטלו חלק רבים מחברי ותושבי
הקיבוץ ,הועלו החששות וההסתייגויות מהקמת המפעל וההשלכות שעלולות להיות מצעד כזה על הקיבוץ .הקשבתי היטב
לדברים שנאמרו ,והם בהחלט נלקחים בחשבון.
במהלך שבוע הבא תתקיים פגישה דומה בשדה נחום ואחריה נחליט על ההמשך.
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