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עם שוך הלהבות
עם פרוץ השריפה בכרמל וכשהחלו להתברר ממדי האסון ,יצרנו קשר עם אנשי המועצה האזורית חוף הכרמל והכוחות
שפעלו בשטח והצענו את עזרתנו .במקביל התארגנו ישובי המועצה לקלוט מפונים .גם היום אנחנו בקשר עם הגורמים
העוסקים בטיפול בנזקים ונסייע ככל שנידרש.
בהקשר זה  -מסגרות הנוער ביישובים שלנו נרתמו ומובילות פרויקטים לגיוס כספים ,עבור פנימיית "ימין אורד" שנפגעה קשה
בשריפה .בין היתר תתקיים מכירת עוגות וחלות בחצי המרתון ,כשההכנסות מיועדות לתמיכה בנערים שציודם האישי נשרף.
חצי מרתון
מחר יתקיים מירוץ חצי המרתון המסורתי בכבישי העמק  -אליפות ישראל במרוצי כביש .כפתיחה לארוע נקיים הערב ערב
פאסטה במסעדת מוזה בגן השלושה ,אירוע מקובל במרוצים מסוג זה ,המאפשר לרצים המגיעים יום קודם לזכות במנת
הפחמימות הדרושה למירוץ .מחר יזנקו בשעה  9:15בבוקר כ 3000 -רצים .אני מזמין את תושבי העמק ,למרות אי הנוחות
הזמנית הכרוכה בחסימת צירי התנועה ,לצאת ולהנות מהמפעל היפה הזה.
ניקוז ופיתוח
מליאת רשות הניקוז ירדן דרומי התכנסה ודנה בתוכניות העבודה לשנת  .2011התוכנית כוללת היערכות לפעילות נרחבת
בהכנות והכשרת השטח למסילת הרכבת )כולל העתקת חלק מאפיק נחל חרוד( .בנוסף אושר להכנס לגיבוש תוכנית
אסטרטגית וחזון לרשות לשנים הבאות .מדובר בגוף חשוב המבצע פעילות רחבת היקף לרווחת התושבים ,הישובים והאזור.
נר לחיילים
ערב הדלקת נרות לחיילים בודדים בוגרי תוכנית נעל"ה ,התקיים בשדה נחום יחד עם המשפחות המאמצות וחניכי הפנימייה.
הערב הופק בארגון ויוזמת משרד הקליטה ,שותפות  ,2000שדה נחום והמועצה האזורית' .טריו אינדיאו'  -להקת יוצאי דרום
אמריקה הלהיבה את המשתתפים .היה משמח ומחמם את הלב.
במרחק נגיעה מהפארק
עובדי המועצה יצאו לפעילות משותפת והיכרות עם פארק המעיינות שנפתח לקהל הרחב .נסענו ברחבי הפארק בשיירת
קלאב קארים ,שמענו ,התרשמנו ונהנינו .בהזדמנות זאת אני מזמין את כל התושבים לצאת לפארק וליהנות מהטבע.
רצים ובועטים
בית הספר לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי ז"ל ,הפועל בניהולו של אביו ,ינון ,ערך במגרש במסילות יום משחקים וסופגניות לילדי
המועדון ולילדי מועדון הכדורגל בכפר נין .כ 100 -ילדים שיחקו בשלל תלבושות אדומות ,צהובות וכחולות ,באירוע יפה
וצבעוני.

הסבר פניך לתייר
תיירני העמק התכנסו במסגרת "שולחן" התיירות של המועצה ב"קפה בשדה"  -בית קפה שמפעילים אנשי התיירות של שדה
אליהו .המפגש הוקדש לסיכום השנה החולפת ,החלפת דעות והצגת תוכניות לשנה הקרובה.
פיתוח כלכלי
דירקטוריון החברה הכלכלית של המועצה התכנס לישיבת סיכום שנה ודיון בתוכניות העבודה לשנה הבאה .חשוב לציין כי
החכ"ל נמצאת על מסלול צמיחה ,ומרחיבה בהתמדה את היקף עיסוקיה .כיום החברה עוסקת בפיתוח תשתיות במספר
ישובים ובתוכנית להיכנס לעבודה בישובים נוספים .בנוסף מעורבת החברה בפיתוח אזור התעשייה בשער ירדן ובפרויקטים
נוספים.
חנוכה במחלקת ילדים ונוער
  24בני נוער מכיתות י"ב יצאו לכנס ניצנה לקראת שנת שירות וגיוס משמעותי לצה"ל .הכנס שמאורגן ע"י התנועה הקיבוציתכלל ביקור בבה"ד  ,1מסע אופניים וקבוצות שיח בנושאים המעסיקים היום את החברה הישראלית .החבר'ה חזרו עייפים
ומאוד מרוצים.
 כ 700 -ילדים מכיתות א'-ו' השתתפו בפעילויות חנוכה שהתקיימו ברחבי העמק .הפעילויות נהתקיימו במספר מוקדים וילדיהעמק התארחו בשדה אליהו ,מנחמיה ,טירת צבי ומרכז עידן.
 -חלק מהפעילויות הובלו ע"י מכינת העמק ששותפה בפעילויות אזוריות רבות של הילדים והנוער.
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