
 

 

 

  
 

  אחרי הכל את שיר...
 בדרכה האחרונה.  נגה תמירליווינו את ביום שלישי 

למוסיקה  ,נגה המרכז  של  התווך  מנצחת,  ,  מעמודי  יוצרת,  בנשמתה,  מוסיקאית 
מחנכת, ומורה אשר במשך שנים רבות התוותה דרך במרכז למוסיקה שלנו בעוצמה  

  .עדינות וצניעות שכל כך אפיינו אותהותוך שקטה, 
החל בעבודתה במרכז    -נגה הייתה שותפה לכל כך הרבה דברים שהתרחשו כאן בעמק  

  חינוכיים   ותפות בפרויקטים מוסיקלייםלמוסיקה, דרך פעילות מוסיקלית עצמאית וש
, אשר השפיעו ועוד ישפיעו על ילדים, בני נוער ואנשים  ותרבותיים גדולים לאורך השנים 

  למשפחה, לחברים מחבקים ושולחים תנחומים    .השבוע  עצב גדול ירד על העמק  רבים.
 .ולכל קהילת ניר דוד

 
 

 שבוע דיבור חדש 
דיאלוג ופתרון    ,והסובלנות הארצי, בהובלת מרכזי הגישור בכל הארץ. מטרת השבוע היא לדבר סובלנותהשבוע התקיים שבוע הדיאלוג  

  מחלוקות בהסכמה. לייצר חשיפה לשפת הגישור ברחבי הארץ ולתושבי העמק בפרט.
ים בעבודה  יעל כלים גישורסדנה לבעלי תפקידים במנחמיה    -  מרכז הגישור, גשרים בעמק המעיינות, הוביל במהלך השבוע אירועים שונים

היומיומית, שיחה עם נשות הבית החם ברוויה, על הכלים הגישוריים בחיים, מול הילדים והנכדים, התקיים פורום רבנים שבו התקיימה  
ב  למידת עמיתים מרתקת בנושא שלום בית, והעמקה בכלים הגישוריים בעולמו של הרב. בהמשך השבוע תתקיים סדנת נגרות זוגית בשילו

ריים בתוך חיי המשפחה  ושיחה על זוגיות כמקור כח, סדנה לקהילת נווה איתן בנושא כלים גישוריים ביומיום, והרצאה להורים על כלים גיש
קונפליקט משפחתי וקהילתי   תמרכז הגישור נותן מענה של גישור בע  לאורך השבוע חולקו ערכות שיח משפחתי בישובים. ובין אחים.

  .ומקיים סדנאות והרצאות ללימוד השפה הגישורית
 

 
 

 אתלטיקאים צעירים
בבית ספר  ו' מהעמק  כיתות  לכל תלמידי  יום אתלטיקה אזורי  ביום שלישי התקיים 

במקצועות   התחרו  אשר  הצעירים  לספורטאים  פנים  האיר  האוויר  מזג  רימון. 

מרחק, ריצה ועוד. היה מרשים לראות את עשרות  האתלטיקה: הדיפת כדור, קפיצה ל

ברימוןה הדשא  ברחבי  פועלים  ואת  ילדים  המחנכות  את  הצעירים,  השופטים  את   ,

 המורים לחינוך גופני פועלים יחד בשיתוף פעולה, בנועם ובאווירה ספורטיבית נהדרת. 

 
 

 
 עבודות אישיות 

השבוע   המחול   במהלך  מגמת  הציגו תלמידות  שלהן  אתשעבר  האישיות  העבודות 
פיזית.  בנושא ונכות/מגבלה  מחול  של  שילוב  משולב",  את    הבנות  "מחול  הציגו 

העבודות בפני תלמידות שק"ד דרכא ותלמידי ותלמידות גאון הירדן וחתמו את השבוע 
מחול. מאז תחילת השנה נחשפו התלמידות  ה במופע בפני המשפחות, חברים ואוהבי  

המשלבים ביצירותיהם רקדנים עם מגבלה פיזית וללא מגבלה    לכוריאוגרפים ישראלים 
 שאבו מהם השראה ויצאו לחקור כל אחת את המגבלה שבחרה. ,  פיזית

סיפורים שונים    7התלמידות כתבו עבודת חקר מעמיקה, יצרו עבודה מעשית, סיפרו  
 , עצמי  עיוורון ודימוי ,  עיוורון כמטאפורה לעיוורון חברתי  ,)מקומו של האוטיסט בחברה

וריכוז נוקשות  ומערכת היחסים בין הורה נכה לילד בריא    ,אילמות סלקטיבית   ,קשב 
לנפש(  גה כראי  באתגריםהוף  מלווה  היה  ואושר.,  תהליך  הצלחה  רגעי    תסכולים, 

מגבלה היא אתגר  וש  ל אפשרי, דרוש רק שינוי בגישה בכדי להגיע אל היעדוהבנות השקיעו שעות רבות בסטודיו והוכיחו בעיקר לעצמן שהכ
  שניתן לשילוב במחול בעזרת מקצועיות, רגישות והכלה.
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 מתנדבים אש 

לקחת חלק בכיבוי השריפות  ראשונים  מתנדבי כיבוי האש פעילים לאורך כל השנה. בתקופות המאתגרות קופצים על רכבי הכיבוי ומגיעים  
ולעזור לכיבוי אש במרחב כולו. בחורף   מפגש שהתקיים ברביעי שעבר ההכשרות ומפגשים.    יםמקיימ  -שהיא העונה השקטה    -באזור 

ה לנשות הכבאים, אשר זכו לקבל זר פרחים חגיגי. כמו כן התקיימה הרצאה מאלפת בנושא התמודדות עם  היה בסימן הוקרבשדה אליהו, 
 . סגן טפסר עופר אדרי ,עם מפקד תחנת הכיבוי החדש בעפולהמצבי לחץ בעת אירוע חירום ומפגש היכרות 

 
 

 לומדים ומתכוננים לרעידת אדמה
 . מי ששימש עד לא מזמן מפקד תחנת כיבוי עפולה -עם מיקי כהן אדמה, ליו"ר צח"י בנושא רעידת   בזום אמש התקיים מפגש 

מיקי שהיה חלק ממשלחת החילוץ ברעידת האדמה שהתרחשה בהאיטי, הביא תובנות מהאירוע ונתן דגשים חשובים לצוותים לעבודה על  
מי שינהל את ה בימים הראשונים  כי  הדגיש בדבריו  לרעידת אדמה. מיקי  היא האוכלוסייה  מוכנות האוכלוסייה  עזרה  לתת  ויוכל  חילוץ 

 יש להתכונן ולהיערך לאירוע בכל הרמות: האישית, המשפחתית והקהילתית. -המקומית בלבד. ייקח זמן עד שכוחות ההצלה יגיעו ולכן 
 
 

 2022תכנית עבודה  
   <<  2022תכנית העבודה לשנת   מצורפת חוברת והצגתה במליאה. 2022על תהליך כתיבת תכנית העבודה לשנת   סיפרנובשבוע שעבר 

 
 
 
 
 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין, 

 ראש המועצה

https://emek-maianot-region.muni.il/wp-content/uploads/2022/02/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-2022_03.02.22.pdf

