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תיכף אתר חדש למועצה
בחודשים האחרונים אנו נמצאים בעיצומן של עבודות הבנייה של אתר אינטרנט חדש למועצה.
כל צוותי המחלקות והאגפים של המועצה עוסקים בהכנת חומרים מעודכנים ובעיקר שירותים ומידע לתושב ,שכן ,האתר החדש
בשונה מהאתר הקיים ,אשר בעיקר מציג את הפעילות והעשייה של הרשות  -יהיה אתר ממוקד שירות ומאגר מידע לתושבי
המועצה ולבאים בשעריה ,והוא חלק ממספר תהליכים הנובעים מתפיסת השירות החדשה :קל ,מותאם ,יוזם .האתר החדש
יאפשר שירותים רבים באופן דיגיטלי ,כך שתושבי המועצה יוכלו לצרוך אותם בכל שעה ומכל מקום.
בתחילת השבוע התקיים מפגש ראשון של צוות רחב מעובדי המועצה ומנהליה שבו הוצגה הגרסה הראשונה של האתר החדש
ובה כל החומרים והשירותים שהכינו בתקופה האחרונה ,במאמץ גדול ומתוך נקודת מבטו של התושב .מטרת המפגש הייתה לבחון
את החומרים ,לדייק אותם ולבצע תיקונים על פי הנדרש .אחרי יום העצמאות נשיק את האתר החדש ונעלה אותו לאוויר.

אלף לילה ולילה
השבוע התקיים הקונצרט השנתי של המרכז למוסיקה שעסק במוסיקה
אוריינטלית מהמזרח .עשרות הרכבים ,תזמורות ,מקהלות העלו עיבודים מקוריים
למוסיקה אוריינטלית של מגוון יוצרים.
ערב שיא זה היווה תוצר של פעילות שהתקיימה לאורך כל החודשים האחרונים בו
התנסו ולמדו התלמידים ,יצרו ,נפגשו והתחברו לנושא .את הערב הנפלא הוביל
במקצועיות רבה המרכז למוסיקה של עמק המעיינות ,כשקהל גדול מכל רחבי
העמק מילא את הקימרון – משפחות ,חברים ואנשי האזור .הקונצרט הועלה
לראשונה בבוקר בפני שני בתי הספר העל יסודיים וזכה לתשואות רמות ,וכך גם
בערב.

ניווט יותם
ביום שישי הגיעו אל מטע התמרים של טירת צבי מאות רבות של ילדים ,בני נוער,
משפחות ,חיילים ונווטים ,לקחת חלק במירוץ ניווט עמק המעיינות לזכרו של יותם
גלבוע ,אשר נפל במלחמת 'לבנון השנייה .המירוץ נערך זו השנה ה –  14והפך
להיות חלק מאירועי הספורט בעמק ,המושכים אליהם רבים מאנשי העמק וגם
מחוצה לו.
מטע התמרים של טירת צבי היווה תפאורה מושלמת ומקום אידאלי לעריכת
האירוע ,שמושך אליו מדי שנה רבים מאנשי העמק ,אשר מגיעים לחוש את
האווירה ולהיות שותפים ביום המיוחד.

הכי אני
"הכי הכי אני" מופע מחול לילדים בהשראת הספר "הכי הכי יותם" מאת טום
פרסיבל ,הועלה על ידי בנות הלהקה הייצוגית של המרכז למחול ,אשר יצרו יחד
את המופע המיוחד לרגל חודש פברואר ואירועי חודש יוצא מן הכלל ,בהנחייתן של
חגית רז ,נעה רותם ורויטל בית און צור.
זהו סיפורו של יותם המתמודד עם כנפיים שצמחו לו פתאום ,תהליך הגילוי,
ההסתרה ,ההתמודדות וההבנה שאפשר וכדאי להיות יחיד ומיוחד .המופע
הקסום שהתקיים בתמיכת קבוצת שאן ,הוצג לראשונה בתחילת השבוע
באודיטוריום זיידן בפני קהל של הורים וילדים ,ומחר  -במסגרת סל תרבות יוצג
שוב לכל ילדי הגנים במועצה.

אין מצב שמפנים את הגב
השבוע התארחה במסגרת בי"ס קהילתי להורים הפסיכולוגית יעל אברהם לסדרת הרצאות ומפגשים עם אנשי חינוך והורים בנושא
דחייה חברתית.
התופעה של דחייה חברתית נפוצה מאוד בכל האוכלוסיות וכ 20% -מדווחים כי חוו דחייה חברתית במהלך ילדותם .מתוך ההבנה
שמדובר בתופעה ק שה המשפיעה עמוקות על ילדים ובני נוער הוחלט לעסוק בנושא בצורה רחבה ומערכתית ,ולקיים שיח עם כל
המעגלים הסובבים את הילד.
יעל ,מומחית בנושא מניעה וטיפול בתופעות של דחייה חברתית ,הגיעה לעמק ליומיים של למידה .היא נפגשה עם צוותים חינוכיים
של בתי הספר ,הרצתה בפני הורים ,פגשה את הצוותים של החינוך הבלתי פורמלי ביישובי המועצה וכן העבירה סדנא ליועצות
בתי הספר ובסה"כ פגשה כ 200 -אנשי חינוך והורים מרחבי העמק ,כשהמטרה היא לייצר שפה משותפת ולהניח תשתית לעשייה
בנושא חינוכית חברתית בכל מעגלי החיים של הילדים  -ביישובים ובבתי הספר.

קורונה
נגיף הקורונה מתפשט גם ברחבי הארץ ,ומשרד הבריאות מעדכן ומפרסם הנחיות מדי יום ובאופן שוטף.
אנו ממליצים לעקוב אחר כל ההודעות וההנחיות באתר משרד הבריאות ,באפליקציה  ,coronAppובכל אמצעי התקשורת.
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