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מדרשת הבנות
השבוע ביקרנו במדרשת הבנות בעין הנציב ונפגשנו עם לאה בן יצחק מנהלת המדרשה ועם הרב אביה רוזן ראש
המדרשה .במדרשה המשותפת לקיבוץ הדתי ,שחגגה  12שנים ,יש כ  38בנות מכל הארץ שלומדות תורה במשך
כשנה בשילוב עם שירות צבאי מלא ומשמעותי .הבנות משתלבות במהלך התקופה בפעילות קהילתית בעמק
וחוזרות לבקר גם בהמשך .בזמן ביקורינו התקיים יום פתוח ללימודי יהדות בבית המדרש בהשתתפות  22נשים
מהעמק ומחוצה לו.
מצאנו מקום מקסים ושוקק חיים וגיבשנו רעיונות לשיתופי פעולה עם המועצה.
ביקור ועדת הפרס של משרד החינוך בגאון הירדן
בית החינוך "גאון הירדן" קיבל המלצה מהפיקוח למועמדות לפרס החינוך הארצי.
הועדה המחוזית הגיעה השבוע לביקור ,ובמשך כשעתיים בחנה את בית הספר מכל היבטיו.
צוות בית החינוך בהובלת אילנית ערן המנהלת ,תלמידים ,הורים ומורים הציגו בפני השופטים את התכניות הבית
ספריות הרבות והמגוונות ואת המסגרות המשלבות ,שכללו את השילוב עם הילדים מכיתות נווה ,פנימיית נעל"ה,
בית סנונית ,בית זינגר ,והילדים מכל סוגי היישובים -קיבוצים ,מושבים ,מושבה והעיר -אכן שילוב מופלא ויוצא דופן,
בצד גרף של שיפור עצום בהישגים הלימודיים .האורחים ,והאמת שגם אנחנו ,מאוד התרגשנו והתמלאנו גאווה.
מבחינתנו בית הספר ראוי לכל שבח והערכה.

פגישה עם מעוז חיים
השבוע נפגשנו עם הנהלת מעוז חיים ,לפגישת מטה מול מטה .לאחרונה השלימה ההנהלה גיבוש הסדר עם
הבנקים שמאפשר הערכות וכניסה לתהליכי צמיחה ופיתוח .הבסיס הכלכלי הטוב של מעוז מאפשר להכנס לאתגר
המרכזי של גיבוש הקהילה והיערכותה לקליטת משפחות צעירות וחדשות.
כבישים עם אבא ואמא
בפגישה שנערכה עם שר התחבורה  -ישראל כץ ,מנכ"ל מע"צ (החברה הלאומית לדרכים)  -שי ברס ,והסמנכ"לית
החדשה במשרד התחבורה  -קרן טרנר ,וצוותי משרדיהם ,הוצגה לנו תוכנית חדשה במסגרתה החברה הלאומית
לוקחת על אחריותה את כל הכבישים ללא אבא על פי הקריטריונים הבאים7
כל כבישי הגישה המחברים מכבישי מע"צ עד לקו הכחול של היישוב.
כל הכבישים המחברים בין היישובים באורך מעל  2ק"מ.
המשמעות אצלנו במועצה היא שהכבישים – מירב ,מעלה גלבוע ועד נורית ,כביש  ,-188הכביש לטירת צבי ,הכביש
לכפר רופין ,הכניסה למנחמיה ,כל הצמתים ,כולל התאורה ועוד חלק מהכניסות ליישובים יעברו לאחריות מע"צ.
הבשורה הנהדרת ,בעלת המשמעויות התקציביות הגדולות ,מגיעה בהמשך לטיפול מתמשך שלנו בנושא.
הרחבה במנחמיה
נפגשנו עם יו"ר ונציגי וועד מנחמיה לדיון על קידום ההרחבה ביישוב .הוועד שמנהל בהצלחה את היישוב מגבש
ביחד עם המועצה ועם יזם בעל נסיון ,תוכנית להרחבת שכונה קהילתית שתניע את הצמיחה במושבה כולה.

גדי נויברט ויו – יו גם
תחרות הטכנוארש היא תחרות הנדסית -יצירתית ,הנערכת מידי שנה כמסורת בטכניון בחיפה .בכל תחרות מוצגת
משימה הנדסית חדשה ,עבורה נדרש למצוא פתרון מיטבי העומד בדרישות.
המשימה השנה הייתה בניית יו -יו ענקי שישתחרר מגובה רב.
במגזין הטכניון האחרון מצאנ ו כי בתחרות שהתקיימה השנה זכה במקום הראשון הפרוייקט לו היה שותף גדי נויברט
מקיבוץ מסילות .גדי שכיהן במספר תפקידים במועצה עובד כיום כחרט במסגריה בקיבוצו.
אייל כהן ,הסטודנט שעבודתו זכתה במקום הראשון הביא את הרעיון הכללי לגדי ,וזה  -שרטט ,בחר את החומרים
ובנה את היו – יו הזוכה .ברכות מכולנו.
בחפץ לב
שלומית חפץ שניהלה את מכלול המעיינות בארבע השנים האחרונות סיימה השבוע את עבודתה ויצאה לפנסיה.
באירוע קטן ,משפחתי ומרגש ,ובנוכחות בני משפחתה נפרדו ממנה השבוע ,צוותי המתנ"ס והמכלול ,התלמידים
והמורים.
שלומית הביאה למכלול את שמו (עד אז היה אולפן) ,פיתחה את מגמות המוזיקה והמחול בבתי הספר ,יזמה את
מחזות הזמר 'זרעים של מסטיק'' ,ככה סתם' והגדילה משמעותית את מספר התכניות ,הפעילויות והפרויקטים .היא
הביאה למקום הרבה רוח ונשמה והפכה אותו לבית לכל תושבי וילדי העמק .פרוייקט הדגל של המכלול אותו יזמה
שלומית הוא פרוייקט נש"ר -נגינה שירה וריקוד ,לילדי בתי הספר היסודיים ,המגיעים מדי שבוע ללמוד את שלושת
המקצועות הללו ונחשפים לתחומים אלו בגיל צעיר .פרויקט זה מגדיל גם את מספר התלמידים הלומדים מחול
ומוסיקה בשעות אחה"צ ומביא לבתי הספר ערך מוסף בטקסים ,אירועים ופעילויות אחרות .הודינו בחום לשלומית
וברכנו את דני פירדמן מקיבוץ ניר דוד שיחליף אותה ויחלק את זמנו בין המרכז למחול למחלקת הספורט של
המועצה .בהצלחה רבה לשניהם .לתמונות וסרטון מהאירוע...
דב ניר
לפני מספר שבועות נפטר דב ניר ,גיאוגרף וחוקר ארץ ישראל ,שחקר גם את האזור שלנו מ  2623וחיבר את הספר
'אזור בקעת בית שאן -חבל ארץ בגבול המדבר' שיצא לאור בשנת  ,2632ולאחר מכן יצא במהדורה שלישית
ומחודשת בשנת .2656
כתב דב בספרו שיצא במהדורה השלישית' 7במשך כל השנים שחלפו נשארתי בקשר מתמיד עם החבל ,ועלה
הרצון לעדכן את הספר ,לנוכח התמורות הרבות שחלו מאז בחבל ...אפשר שבחלק מהנתונים הטבעיים לא חלו
שינויים רבים ...בעיקר חלו שינויים יסודיים בפעילות האנושית בהווה ,עד שהיה צורך לכתוב את מרביתו של הספר
מחדש .אין זה אלא ביטוי לדינמיות המאפיינת את תושבי החבל ,המשפרים ,משכללים ומשנים ללא הרף את דפוסי
הפעילות הכלכלית המשקית ארגונית בתוך החבל'.
למידע שנאסף אל הספר היו שותפים רבים מהאזור ,ערך אותו יצחקל'ה כפכפי ממעוז חיים ואת תמונת השער צילם
משה ברקוביץ מקיבוץ ניר דוד .מעניין מה היה כותב דב בהקדמה למהדורה הרביעית ...
יהי זכרו ברוך.
הנוער רץ
מחר ,תתקיים אליפות ישראל בחצי מרתון בעמק המעיינות.
לראשונה ,יצטרפו ל  0,888 -הרצים המגיעים מכל רחבי הארץ גם  128בני נוער מ 21 -יישובים שלנו.
מחלקת הנוער בנתה יחד עם מח' התרבות הספורט מירוץ מותאם לבני הנוער -מירוץ שליחים יישובי.
נבנה תקנון ,נקבעו קריטריונים לניקוד ,הוזמנו חולצות מיוחדות והחברה ירוצו חצי מרתון  12.2 -ק"מ.
אני מאחל לכולם הצלחה ,ומקווה שבשנה הב אה יצטרפו עוד בני נוער ועוד יישובים לאירוע הספורטיבי המרשים
הזה.
זי כרו שיהיו שיבושים בתנועה לאורך כל מסלול הריצה ,על הכבישים  42ו  336ובעיר בית שאן.
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה
חפשו אותנו בדף -
מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il

מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו.

