עמק יזרעאל

פרס שרת התרבות למועצה האזורית עמק יזרעאל

"הנני שמחה לבשר לך כי המועצה האזורית
עמק יזרעאל ,זכתה בפרס שרת התרבות
לרשויות מקומיות בתחום התרבות – במקום
השני בקטגוריית מועצות אזוריות" ,כך
כתבה השבוע מנכ"לית משרד התרבות
ויו"ר ועדת הפרס – אורלי פרומן ,במכתב
ששיגרה לאייל בצר ,ראש המועצה האזורית
עמק יזרעאל .פרומן הוסיפה וכתבה" :חשוב
לציין כי חברי ועדת הפרס שישבו על
המדוכה ,התרשמו מאוד מפעילות התרבות
הענפה והמגוונת ביישוביכם ,אני יודעת כי
ההישג המרשים הוא פרי עבודה מאומצת
של אנשים רבים ,אני מברכת את כולם
ביישר כח".

מנהלת מחלקת התרבות במועצה ,ברכה כהן,
אמרה השבוע" :מחלקת התרבות שמה לה
למטרה להביא את מיטב התרבות על מגון
תחומיה לתושבי העמק לקטנים ,צעירים,
בוגרים וותיקים וכן לעודד עשייה תרבותית
בישובים ובאזור .וזאת בשיתוף פעולה עם
רכזי וועדות התרבות בישובים .אנו נמשיך
ליזום ולקיים את התרבות בעמק על כל
תחומיה ומקווה להגדיל את מספר "צרכני
התרבות בעמק" .אני מודה לכל השותפים
לעשייה התרבותית .תודה למשרד התרבות
והספורט על ההוקרה והסיוע בתרבות לאורך
כל השנים".
אייל בצר ראש המועצה ברך ואמר" :כבר

מהגיל הרך ,מערכות החינוך של העמק
מעודדות תרבות וחינוך להרחבת אופקים
בתחומי התרבות והאמנות .בכל בתי הספר
שלנו פועלות מגמות תיאטרון ומחול ומגמות
אמנות ואנו מעודדים תלמידים להחשף
להצגות ומופעי מחול .למבוגרים שבינינו,
משקיעה המועצה רבות בפיתוח פעילויות
תרבות מקומיות ואזוריות המתאימות למגוון
גילאים – מופעים ,הצגות תיאטרון ,מופעי
מחול ,ערבי שירה ,תיאטרונטו ,סרטים,
קונצרטים וארועי אמנות וספרות" .בצר הודה
למחלקת התרבות והעומדת בראשה – ברכה
כהן על העבודה המסורה ואמר" :אנחנו גאים
ושמחים שמגוון רחב של תושבינו נחשפים

ראש המועצה וצוות התרבות
למיטב האמנים הפועלים בישראל .נמשיך
לעודד את הפעילות התרבותית בעמק,
ביישובים ובמערכות החינוך שלנו".

הוקם צוות לבחינת המשמעויות להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת דוד

המועצה האזורית עמק יזרעאל הקימה צוות
בחינה לבדיקת המשמעויות לכוונה להקמת
שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת דוד.
הרכב הצוות ,הכולל אנשי מקצוע מתחומים
שונים ונציגי ציבור ,יובא לאישור בפני
מליאת המועצה הקרובה ולאחר מכן יחל
את פעילותו.
בהמשך ליוזמת הממשלה לבחון התכנות
להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת

דוד ,הקימה המועצה האזורית צוות בחינה
לנושא ,בראשות סגן ראש המועצה – עידו
דורי .הצוות ,מורכב מנציגים מהתחומים
הבאים :הנדסת כבישים ותשתיות ,איכות
סביבה וחקלאות ,תעשייה ,תעופה ,אדריכלות
וסטטוטוריקה ,תיירות ,נציגי ציבור )חברי
מליאת המועצה( ותושבים .לטובת עבודת
הצוות יוקצה תקציב וכן יוזמנו בעלי מקצוע
נוספים על פי הצורך .הרכב חברי הצוות

יובא לאישור בישיבת המליאה הקרובה של
המועצה ויחל פעילותו מייד לאחר מכן.
כפי שנכתב בעבר ,המועצה האזורית עמק
יזרעאל הביעה את התנגדותה להקמת
השדה המשלים לנתב"ג ,עמדה שהועברה
הן למשרד התחבורה והן לועדת הכלכלה
שדנה בנושא וצפוייה לדון בו שוב בשבוע
הבא" :אנו מתנגדים להקמת שדה תעופה
בינלאומי שהפעילות האווירית הצפוייה בו

תפגע באיכות החיים באזור" ,נכתב בנייר
עמדה שהעבירה המועצה בנושא.
הצוות שהוקם כעת ,עתיד לבחון בצורה
מקצועית ,עניינית ושקולה את משמעויות
היוזמה של משרד התחבורה תוך שימת דגש
מיוחד על נושא זיהום אויר וקרקע ,ותחום
הרעש ביחס למצב הקיים כיום ברמת דוד.
מסקנות והמלצות הצוות יובאו בפני מליאת
המועצה.

"עמקים תבור" – למידה משמעותית וחוויתית

בתיכון עמקים תבור במזרע לומדים למידה
משמעותית וחוויתית 500 :תלמידי החטיבה

העליונה יצאו ליום של התנסויות לימודיות
ולמידה משמעותית בשטח ,כל מגמה
יצאה למקום אחר בארץ בהתאם לאופייה
ורוחה של המגמה .התלמידים חוו למידה
משמעותית ונחשפו להיבטים יישומים,
מחקריים ויצירתיים של מקצועות הבחירה,
כך למשל יצאו תלמידי מגמת הפיזיקה
להתנסות ביצירת גלים מסוגים שונים במכון
ויצמן ברחובות.
תלמידי מגמת ביולוגיה יצאו לחוף הבונים
ולשמורת החולה כדי ללמוד מהשטח עצמו
על סרטנים וחיות ים כמו גם על סוגי
ציפורים שונים שבהן יפגשו במסגרת עבודת
המחקר שלהם )ביוחקר(.
תלמידי מגמת החינוך הגופני יצאו למכון
וינגייט שם התנסו במקצוע האולימפי החדש
של ירייה בחץ וקשת ,שיחקו )והפסידו( מול
נבחרת הנשים הלאומית בכדורעף ,התנסו
במבחני כושר גופני ולסיום קינחו באימון
"קיקבוקסינג" מקפיץ.

תלמידי מגמת מדעי החברה למדו על
התרבות הדרוזית בכפר הדרוזי עוספיה
ותלמידי מגמת הספרות צפו בהצגה מרתקת
בתיאטרון הלאומי" -הבימה" .גם מקומה של
מגמת הגיאוגרפיה לא נפקד ותלמידי המגמה
בקרו וחוו הדברה אקולוגית באמצעות
חמורים ודבורים בקבוץ שדה אליהו.
תלמידי מגמת הכלבנות הדרימו עד לראשון
לציון ששם ביקרו באג'יליטי ,נחשפו והתנסו
באילוף כלבים בצוותא עם טובי אנשי
המקצוע בתחום זה בארץ .מנהל בית הספר
דודו גורן סיכם את הפעילות ואמר השבוע:
"אנו מאמינים שלמידה צריכה להתבצע לא
רק בין קירות הכתה ועושים מאמץ גדול
לתת לתלמידי בית הספר חוויות למידה
משמעותיות ורלוונטיות ככל האפשר בתחום
העניין שאותו בחר להרחיב במסגרת לימודי
הבחירה .אני זכיתי להתלוות לביקורה של
מגמת החינוך הגופני בוינגייט והתלמידים

היו מרותקים ,המבצע הזה הוא פרי יוזמתה
של המנהלת הפדגוגית של בית הספר אורית
סוקר שבכל שנה מצליחה להרחיב את
האירוע ולמצוא עבור התלמידים פעילויות
חדשות הפותחות בפניהם עולמות חדשים
ומרתקים".

תלמידי "אופקים מרחביה" בפעילות דו קיום במוזאון עין דור

תלמידי בית הספר "אופקים מרחביה" יצאו
ליום מפגש עם תלמידי "אל אמל" ו"אום
אל גאנם" ,במסגרת תכנית למפגשים בין
תלמידים יהודים לערבים .המפגש נערך
במוזאון בעין דור ונטלו בו חלק תלמידי
כיתות ד' .במהלך המפגש המשותף ערכו
התלמידים למידה בנושא תרבות ,גווניה
השונים של הקבוצה ,מתן מקום מכבד

לזהות ,במטרה ליצור סקרנות תרבותית
ורצון להיטיב את ההיכרות בין התלמידים
מבתי הספר השונים.
התלמידים התנסו במשחקים קבוצתיים
חוויתיים ,משחקי זהות ,צפו בסרט וגם
ביקרו בתערוכה המרתקת "מבוך השלום"
המתארחת במוזאון בשנה האחרונה ומושכת
אליה קהלים רבים.

קרן קורן ,מנהלת בית הספר סיכמה את
הפעילות ואמרה" :התלמידים נהנו ממפגש
חוויתי מאוד ,דווקא בימים אלה בהם יש
רגישות ומתח רב סביב יחסי יהודים וערבים,
יש חשיבות במפגש שמסיר מחסומים ויוצר
קשרי ידידות בין הילדים ומביא את המשותף
כבסיס לקשר בין בתי הספר".

מציינים את יום המאבק באלימות כלפי נשים

מעל ל 50 -משתתפים נכחו בערב לציון יום
המאבק באלימות כלפי נשים .הערב נערך
בכפר החורש ,במעמד סגנית ראש המועצה
– חנה פרידמן ,וגילה סטולרו מנהלת מחלקת
נשים במועצה.
איילת נחמני מכפר החורש ,שהפיקה את
הערב ,סיימה לפני כחודשיים קורס העצמה
ומנהיגות נשים ,וערב זה היה חלק מפרוייקט
הגמר שהגישה בסיום הקורס.
נחמני" :המטרה הייתה לקיים מעגל נשים
– תומך ,מעצים ,מחבר ,מהנה ומפרה אחת
את השנייה ,מתוך חזון של יצירת מנהג
קבוע של פגישות משמעותיות לנשים בכלל
ולמנהיגות בפרט".
חנה פרידמן ,סגנית ראש המועצה ,ברכה
בתחילת הערב ואמרה" :לפני כחודשיים
הסתיים הקורס והנה ,חודשיים לאחר מכן,
הפרוייקט יוצא אל הפועל ,זו אכן הובלה".
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פרידמן התייחסה לנושא הערב ואמרה כי
אלימות בכלל ואלימות נגד נשים מעסיקה
את המועצה בהיבטים מגוונים :פרויקט עיר
ללא אלימות פועל במועצה כבר כ 6-שנים
ועוסק בכל תחומי האלימות במשפחה ,בין
בני נוער ,בין ילדים והורים ,דוגמת בן
ממשיך ,ועוד ,באגף קהילה ורווחה במועצה,
הוקם מרכז למניעת אלימות במשפחה
וכמובן ,מערכת החינוך והחינוך החברתי
עוסקות בנושא בהרחבה .פרידמן הוסיפה
ואמרה" :אני מודה לאילת ולגילה על היזמה
לקיים ערב שמיועד לטיפול בנושא אלימות
נגד נשים ,ואני מקווה שעצם העלאת הנושא
לסדר היום תהווה עוד נדבך במיגור התופעה
הכול כך קשה הזו".
בהמשך הערב התקיימה הרצאה מרתקת
בליווי קטעי סרטים שהציגו סצנות קולנועיות
מסרטים שונים בנושא של אלימות נגד

מרכז העניינים

www.m24.co.il

נשים .גם עובדי המועצה התייחסו לנושא
ועברו השבוע הרצאה בנושא אלימות נגד
נשים ,שהועברה על ידי טל רבינוביץ -אשה
מוכה בעבר ,סופרת ועו"ד בהווה ,שסיפרה
את סיפור מאבקה מול מי שהיה בעלה ואבי
שלושת ילדיה מצד אחד ,ומול הממסד מהצד
השני.
יש לציין כי במועצה פועל מרכז לטיפול
ומניעת אלימות במשפחה של אגף קהילה
ורווחה המסייע למשפחות בהן מתקיימת
אינטראקציה בינזוגית אלימה וכן נותן ייעוץ
מקצועי לאנשי מקצוע ובעלי תפקידים
בקהילה הנמצאים בקשר עם המשפחות.
המרכז נותן מענה גם במקרים של אלימות
כלפי זקנים .במסגרת המרכז ניתן לקבל
ליווי וייעוץ במצבי חירום כולל הערכת
מסוכנות ,טיפול פרטני לגברים ונשים וכן

סיוע בהפנייה לשירותים משלימים ,מיצוי
זכויות והגנה .השירות ניתן ע"י עובדים
סוציאליים מומחים בטיפול בתחום האלימות
במשפחה .השירות ניתן בתשלום מסובסד
בהתאם למבחן הכנסות ושומר על סודיות
הפונים .לפניות והפניות :יסכה שחר ,מנהלת
המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה
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