
 

 

 

 
 קונצרט חורף 

לקונצרט   למוסיקה  המרכז  מתכנס  החורף  בתחילת  שנה  מביאים  מדי  שבו 
השבוע התקיימו    התלמידים והמורים את צלילי הביכורים של פתיחת השנה. 

שרו וניגנו יצירות  שני קונצרטים שבהם לקחו עשרות תלמידים ותלמידות אשר 
בקונצרט הראשון השתתפו מקהלת    ישראליות וקלאסיות מול אודיטוריום מלא.

הרכבי קשתנים ותזמורות כלי נשיפה, ובחלק    ,לילך הצעירה, מקהלת המכינה
 השני הופיעו תזמורות ביג באנד ג'אז, הרכבי רוק והרכבי מגמת המוסיקה. 

והמורים עושים עבודה מצוי נת והמקום גדל ומתפתח  יצוות המרכז למוסיקה 
 .רבות ופעילויות מאוד עם תכניות

נ  ,רוחמה הניג, מנהלת המרכז למוסיקה בעשור האחרון ואנו  לה על היוזמות,    צלנו את הבמה להודותי הודיעה על סיום תפקידה 
   נות וחדשנות.יחתירה למצוי  שהביאה עימה למרכז תוך תיותהיצירהכישרון, ו הפעילות, 

 קורס חובשי אמבולנס 
זהו  יישובים בעמק.    9  -משתתפים מ  24  לוקחים חלקבקורס    השבוע נפתח במועצה קורס חובשים נהגי אמבולנס בהובלת מד"א.

במד"א.    זוריקורס שנמשך ארבעה חודשים, במהלכו יוכשרו המשתתפים לתפקיד חובשי אמבולנס, ישתלבו ויעבו את המערך הא
כחלק מתוכנית רחבה יותר להגדלת    , הזדמנות חשובה ומשמעותית להגדלת המענה האזורי והקהילתי להצלת חיים במרחב שלנוזוהי  

של מתנדבי מד"א מישובי המועצה אשר    תרומתםאת    ביתר שאתהקורונה הביאה לידי ביטוי  תקופת    מענה לרפואת חירום ביישובים.
ח נמרץ וחשוב במערך אנו בטוחים כי המשתלמים החדשים יהוו כ  .התגייסו לפתוח עמדות בדיקה בישובים, ושירתו את האזור כולו

 הבריאות האזורי בשגרה ובחירום.

 מזכ"לית הקיבוץ הדתי ביקור  
אשר  כ"לית הנכנסת של תנועת הקיבוץ הדתי  ז התקיימה השבוע במועצה. שרה עברון המישיבת עבודה עם מטה הקיבוץ הדתי  

מספר נושאים ורעיונות לפעילות משותפת.  הגיעה עם אנשי צוותה לפגישת עבודה ראשונה שבה הועלו   ,החליפה את אמיתי פורת
עם אנשי תנועת הקיבוץ הדתי, ובפגישה הפעם הוחלט להעמיק עוד את    יןשיתוף פעולה מצוהמועצה פועלת כבר שנים רבות ב

 החיבורים ואף לייצר ערכים מוספים לכלל הישובים והתושבים.

 חקלאות בעמק 
לבוגרי   "חיברותא"  עמותת  של  נהדרת  תכנית  הינה  בעמק  חקלאות  תכנית 
ובוגרות צבא המגיעים מכל רחבי הארץ לתוכנית של שבעה חודשים בה הם  

לו בקומונה,  קבוצה  חיי  חיים  בחקלאות,  משמעותיים  עובדים  תכנים  מדים 
התכנית פועלת כיום במספר ישובים בעמק:    בשעות הערב ומתנדבים בקהילה.

במירב, חמדיה, נווה איתן, ובמעוז חיים, ובמסילות פועלת קבוצה של מחנכים  
בעמק )פרויקט ייחודי(. התוכנית נמצאת בתנופת צמיחה והתפתחות ובקרוב 

לראשו בעמק  חקלאות  של  חדשה  קבוצה  ביוםתפתח  שלוחות.  בקיבוץ   נה 
 יום הצדעה לצעירים שעוסקים בחקלאות. שלישי הוזמנו הצעירים לכנסת לרגל  

בדיון שהתקיים בוועדת החינוך של הכנסת בנושא חינוך צעירים לחקלאות, סיפר צדוק דורכלר מנהל התוכנית על תכנית חקלאות  
 <<  בדבריו של צדוק דורכלר  ה יצפיל - בעמק המעיינות ותיאר את הפעילות הרבה המתרחשת כאן 

 
 ספריות עמק המעיינות 

התחנה   והשראה.  סיור  ליום  העמק  וספרני  ספרניות  יצאו  שעבר  בשבוע 
במפגש מרגש על עשייה ערכית    -ספריית בית שאן    -הראשונה היתה קרובה  

רשים  ערבי מ-, מרכז תרבות יהודיבחיפה  ייחודית, ההמשך היה ב"בית הגפן" 
ש"קבוצת שאן" תומכת    15-ומפגש מרתק עם הסופרת צרויה שלו. זו השנה ה

מרכזי   וסיור  סטימצקי  בחנויות  לרכש  שנתי  מענק  עם  הישובים  בספריות 
מושקע. התמיכה של 'משקי שאן' היא חשובה וייחודית מסוגה בארץ, ואנחנו  

 מוקירים אותה מאוד. 
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 עונת התיאטרון עמק עיר פתיחת 

עם ההצגה בוסתן   בקימרון אמש נפתחה עונת התיאטרון המשותפת לעיר ולעמק 
לאירוע   לאולם  הגיעו  והעמק  העיר  מתושבי  מאות  הבימה.  תיאטרון  של  ספרדי 
פתיחת העונה אשר היה חגיגי, מיוחד ואף מרגש, לאחר תקופה ארוכה מאוד שבה  

ההתרגשות הייתה כפולה ומכופלת שכן זהו  לא נפתחה סדרת תיאטרון בקימרון.  
ייחודי של שתי הרשויות ואף  עוד שיתוף פעולה  וכלל,  , שאיננו ברור מאליו כלל 

מציעה    משמש מודל להשראה ולמידה לרשויות נוספות. עונת התיאטרון החדשה 
  סיקה מוה , מופעי  רטואר רחב ומגוון של מיטב ההצגותלתושבי שתי הרשויות רפ

נהלי מחלקות התרבות מביא עימו ערך  שילוב הידיים של שני מ  . בארץ פ סטנדאהו
הכלכלה   בתחומי  נוספים  לחיבורים  מצטרף  והוא  ומפגשים  חיבורים  של  מוסף 

 והתעסוקה, הספורט, החינוך, התיירות ועוד.
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