
 

 

 
 

 
 פרידה מגיל קורתי 

 בתחילת השבוע הלך לעולמו גיל קורתי מקיבוץ כפר רופין.
   .2000-2014כמנכ"ל אפיקי מים בין השנים   אזור וכיהןל תפקידים בכפר רופין ובש במספר רב לאורך השנים היה פעיל ומעורב גיל 

 על מותו הפתאומי. ועם קהילת כפר רופין המשפחה ליבנו עם
 יהי זכרו ברוך.

 
 --------------- 

 
  בין זיכרון לעצמאות 

, אשר איבדה  הדס רוזנפלד אלקיים, תושבת מעלה גלבוען האזוריים נפתחו במפגש עם  אירועי יום הזיכרו

לזכרם של חללי מערכות ישראל ופעולות  בהמשך התקיים ערב שירה    את שני אחיה יצחקי ומלאכי רוזנפלד. 

התקיים טקס מרגש באנדרטה האזורית    בוקרו של יום הזיכרוןאנשי העמק. ב  ובלת והשתתפות האיבה בה

נ  ועובדי המועצה  תושבי האזור משפחות הנופלים,  בהשתתפות   ילדי המרכז למוסיקהשבו   , ישאו דברים, 

  המשפחות ונציגי הישובים.על ידי    וזרים הונחו  ,שרו  רוזנבלוםשירה כץ ולירון    'שדות שבעמק'חבורת הזמר  

אשר יצא מארבע   , הנופלים  רטיבי של ריצה, הליכה ורכיבה לזכר ם אירוע ספוהתקיי   – ר הצהריים  בשעות אח

  , ממש שעה קלה לפני שהחלו חגיגות יום העצמאות. הנצי"בנקודות שונות בעמק והסתיים בטקס בצומת עין  

התקיימו   ואירועים  בישובים  ומגוונים  קהילתייםטקסים  ובמהל  רבים  הזיכרון  יום  של  יום  לאורכו  כל  ך 

  .העצמאות

 
 מעמק המעיינות מצטיין נשיא  .ה

קצינים,    120בבית הנשיא בירושלים.     טקס מצטייני הנשיאביום העצמאות התקיים כמיטב המסורת  
נושא בתפקיד שאינו  מעמק המעיינות אשר    .וביניהם סמ"ר ה  נגדים וחיילים זכו בתעודות הוקרה

  הטקס העניק נשיא המדינה תעודות הצטיינות וסיכות  במהלך .  מאפשר לפרסם את שמו או תמונתו
זכו בתואר מצטייני הנשיא בזכות החתירה למצוינות, הפגנת המסירות, המקצועיות אשר    יניםלמצטי

   .כולו  אותם וכן בזכות עשייתם הענפה המהווה דוגמה ומופת לצה"ל והאחריות המאפיינת
צמח בעמק, גדל והתחנך    .גדולה מאוד לכולנו. ה  חלקו ותרומתו של ה' המצטיין מהעמק היא גאווה

והוא מביא את כל כישוריו וחוזקותיו לתפקיד   למד בבית הספר האזורי המצויין בבית ובקהילה ערכיים,
  החשוב אותו ממלא בצה"ל. ישר כוח וחיבוק גדול ומלא בגאווה מכל משפחת עמק המעיינות.

 
 

 כנסת יום הגליל ב 
חינוך, כלכלה, חוץ  במהלך היום דנו וועדות הכנסת בהיבטים הרחבים של חשיבות פיתוח הגליל:  ביום שלישי נערך יום הגליל בכנסת.  
לקראת אישורה של הצעת מחליטים לצפון אשר צריכה לבוא לידי   , והושקה השדולה לפיתוח הגלילוביטחון, בריאות, כספים, כלכלה ועוד

  .יל ועודשתתפו שרים וח״כים, ראשי רשויות, ראשי האקדמיה בגליל, תעשיינים מהגלהבאירוע    .ובתקציב המדינה  י בעבודת הממשלהביטו
 איזור הגליל. הגלום בפיתוח היום היווה הזדמנות לשים על סדר יומם של הממשלה והכנסת את הפוטנציאל הגדול 

 
 

 ותיק ויום ה
צעדו    . המשתתפים בחלקםמוותיקי העמק, לטיולים ברחבי הגליל המערבי 170אוטובוסים, ובהם    חמישהלרגל יום הוותיק, יצאו מגיל עוז 

בפינות חמד באזור ופגשו דמויות וסיפורים מרתקים. בסיום היום, נפגשו לארוחת צהרים מאוחרת   לולים למיטיבי לכת, ואחרים ביקרובמס
גם במרכז היום לא ויתרו על החגיגה, ויצאו במקביל לטיול בכפר הכורדי בירדנה,   באווירה חמה ומשמחת.משותפת ליד אגם מונפורט,  ו

כולנו נעים בין כאב ותקווה, משמח שיש הזדמנות   בשבועות המורכבים האלו, בהם  יקודים וארוחת צהרים מפנקת.אשר כלל מפגש, מופע, ר
 להיפגש, לטייל בשבילי הארץ היפים, לפרגן ולשמוח בטוב. 
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 כנס מנהיגות של חמ"ד בעמק 

אתמול התקיים בעמק כנס המנהיגות של החינוך הממלכתי דתי במעמד מנהלת מחוז הצפון של  

ראש    – ד"ר אורנה שמחון, מנהל החמ"ד במחוז צפון ד״ר שלום אדרי ושוש נגר    –משרד החינוך  

וקיימות.  ליום שעסק ביזמות, חדשנות  מינהל החמ"ד. מנהלי בתי הספר מכל אזור הצפון הגיעו 

סיירו במרחבים שונים בעמק: מלכישוע, חוות הרוח, אינוואלי ומעברים, חטיבת נווה במהלך הבוקר  

והקהילתית   החינוכית  והיזמית,  החדשנית  מהעשייה  השראה  ולקבל  לטעום  וזכו  טכנולוגי,  ועידן 

ומורי  ילדי  נהנו מקטעים מוסיקליים של  זיידן שם  באודיטוריום  בעמק. בשעות הצהריים התכנסו 

למוסיקה   נש״ר המרכז  תוכנית  במסגרת  ומ  , הלומדים  מקצועיות. ברכות   הרצאות 

תחרות    אתתלמידי כיתה ה׳ מביה״ס שקד יסודי    3וביניהם    הציגו תלמידים פורצי דרך  מהלך הכנסב

מנהלת    –לזכרה של מלכה פווה   וקדשכנס השל ה החלק האחרון  עלו לגמר מבין מאות משתתפים.  אף  ו  שבה השתתפו  ארצית התכנות  ה

וצופית שריג מנהלות שקד יסודי וביכורים קראו דברים לזכרה  אסנת אבני    .בית ספר שקד לשעבר אשר הלכה לעולמה לפני מספר חודשים 

  והמשפחה קיבלה מגן הוקרה על פועלה לאורך השנים.

 
 
 
 
 
 

 שבת שלום, 
  יורם קרין,

 ראש המועצה


