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ביקור תיירותי
ביום חמישי האחרון סיירו בעמק ערן ניצן -סמנכ"ל בכיר לפיתוח תשתיות והשקעות במשרד התיירות ואנשי צוותו.
את הסיור התחלנו במנחמיה -בחוות עז עיז ,שם טעמנו את הגבינות המשובחות שמייצרת המחלבה המקומית וערכנו
היכרות עם התיירות במועצה ובמושבה.
במהלך הסיור ביקרנו בכפר הכורדי בירדנה ,במרכז הצפרות בכפר רופין ,באתר חומה ומגדל בגן השלושה וסיימנו
בפארק המעיינות .בנוסף הצגנו לאנשי משרד התיירות תוכניות נוספות בתחום העמק ,שמשתלבות במדיניות ובתוכניות
המשרד לחומש הקרוב ,ובין היתר עידוד הקמת חדרי אירוח ומלון ומיקוד בתיירות נכנסת .הסיור המוצלח הביא עימו
הבטחה להמשך והגדלת הפעילות המשותפת .לתמונות מהביקור ...
טעים בעמק
במסגרת ביקור שנערך השבוע בעמק נפגשו אנשי האוכל שלנו להיכרות וטעימות ב'קפה גלריה' במעוז חיים.
למפגש הגיעו משפחת פרוכטמן מכפר רופין עם טעימות לחם מאפה בית ,רינת ממחלבת עז עיז במנחמיה שהביאה
גבינות ויוגורטים ,שרה כהן מרחוב שהביאה סיר קובה ,נגה ברייר מניר דוד שהביאה את המתוקים שלה ,שרה
גולדשמידט מביו -תור שהביאה סלט עלים אורגני ,אורי מאיר צ'יזיק מנוה איתן שהוא ד"ר להיסטוריה של הרפואה
והתזונה וגם יועץ תזונתי ומומחה לליקוט צמחי בר למאכל ויהודית סלע -מנכ"לית טיב ביתי.
המפגש היה טעים ומרתק ,בעיקר בשל הסיפור האישי של כל אחד מהמשתתפים  -משפחה שמגיעה מכפר סבא
ומתיישבת בעמק ,זוג שעוסק בתכנון ועיצוב ומתחיל יום אחד לאפות לחמים ,פנסיונרית שחיפשה מה לעשות בזמנה
הפנוי והתחילה לבשל לאחרים ועוד .עוד הוכחה שחלומות מתגשמים בעמק.
עתיד ענף המדגה
קברניטי האזור נפגשו השבוע עם נציגי ארגון מגדלי דגים ומשרד החקלאות ,כחלק ממהלך נחרץ להבטחת עתידו של
ענף המדגה ,שרובו נמצא בעמק שלנו .האיום על ענף חשוב ומרכזי זה מגיע מכיוון רפורמה שמובילים משרדי הממשלה,
שתחייב את היצרנים להשקיע סכומי עתק בהתאמת הממשק בבריכות לתקנות חדשות שמוביל המשרד להגנת
הסביבה .יצאנו ביחד עם חקלאים ,אישי ציבור ואזרחים שחוששים לעתיד החקלאות בישראל ,בקריאה דחופה לשרת
החקלאות אורית נוקד ,להתייצב לצידם של מגדלי הדגים בארץ ולהסיר את האיום על ענף המדגה בישראל.
פורום בעלי תפקידים
מדי חודש נפגש פורום בעלי תפקידים מהישובים ,מנהלי קהילות ומרכזי משק כדי לחזק את הקשרים בין המועצה
והישובים ,להעברת מידע שוטף וללמידת עמיתים.
השבוע הוצגו בפני הפורום מטרות המועצה לשנת  .3123כמו כן ,נעשתה הכנה לקראת המפגשים השנתיים של מטה
המועצה עם בעלי התפקידים בישוב שיתמקדו השנה ב"עמק חינוך" ויעסקו בנושא הקהילתי והחברתי בישובים
והצטרפותם לתוכנית כ"ישוב חינוך".
גננות ב"עמק חינוך"
השנה הוחלט להקדיש חלק מהשתלמות הגננות השנתית לעיסוק בנושאי הליבה של תוכנית "עמק חינוך".
המפגש הראשון התקיים השבוע ,ובמסגרתו התארחו כל גננות המועצה בגן "תאנה" במנחמיה .עבור חלקן הגדול היתה
זו הפעם הראשונה שהן הגיעו למקום ונחשפו למושבה בכלל ולגן הזה בפרט .האורחות זכו לאירוח למופת ע"י יפית
הגננת והתרשמו מאוד מהגן ומהיוזמות ה"ירוקות" שמתבצעות בו.
סלקום
איתמר ברטוב -סמנכ"ל סלקום ,דרור סדוף -מנהל קשרי קהילה בחברה ,ויעל שי ,המפמ"רית למוסיקה במשרד החינוך
ביקרו השבוע במרכז למוסיקה שבמכלול מעיינות שלנו.
לכל אחד מהאורחים ,יש חלק משמעותי מאוד בפיתוח המרכז ובתכנית נש"ר (נגינה שירה וריקוד) ,תכנית אשר
מתקיימת אצלנו זו השנה השלישית ומונה בשנה האחרונה  061תלמידים מכיתות ג' -ד' ,מארבעת בתי הספר היסודיים.
האורחים סיירו בשיעורי הנגינה ,והאזינו למקהלות לילך ,הבוגרת והצעירה ולהרכבי הנגינה שלנו ,אשר תמיד מרגשים
ומרשימים את האורחים שמאזינים בפעם הראשונה ,אך גם אותנו בכל פעם מחדש.
זו הזדמנות מצויינת לתלמידים שלנו להשתתף במפגש בוקר מוסיקלי ולהופיע לפני אורחים שאינם מכירים (ושבויים
מראש בקסמם) ,לנו  -לחשוף את העבודה המצויינת של המרכז למוסיקה ולאורחינו -להכיר אותנו באמצעות המוסיקה
והאמנויות האחרות .לתמונות מהביקור ...

בית חינוך ירוק
בית החינוך "גאון הירדן" מוביל בשנים האחרונות את תחומי העשיה הסביבתית.
ב"מפגשי אדם-סביבה" כל חניך ,לאורך שש שנותיו בבית הספר ,שותף בפרויקטים סביבתיים שונים ,פיזיים וחברתיים,
בתוך בית הספר ,בקהילת נווה איתן הנמצאת בשכנות לבית הספר ובעמק כולו.
ה"לב הפועם" של העשייה הירוקה הנה החממה שעברה בשנים האחרונות מהפכה בהובלתו של יובל דוד ובשותפות
תלמידים ואנשי צוות רבים מכל כיתות בית החינוך.
בין התוכניות השונות פועלת תוכנית " Ecommunityגאון הירדן" המשותפת עם מחלקת ילדים ונוער שבמתנ"ס האזורי,
סדנא יי חודית בה מפרקים ומפרידים חניכי כיתות נווה פסולת אלקטרונית הנאספת ע"י בני נוער עם מדריכיהם בכל
ישובי העמק ,הפסולת הממויינת נשלחת למיחזור והכיתות זוכות בתמורה לדמי כיס לפעולות שונות.
השנה ,לאות הוקרה והערכה על ה עשייה הבית ספרית יזכה בית החינוך לתו תקן ירוק מהשר להגנת הסביבה.
מתנדב ללא גבולות
דני שור מטירת צבי כבר עבר את יום הולדתו ה ,01 -אך בשנתיים האחרונות 'גויס כמילואמניק' לשורות מח' הספורט
במועצה ,שם טיפל בענייני הספורט השוטפים וכן בהפקה המקצועית של כל האירועים העממיים הגדולים 3מירוצי שדה,
חצי מרתון ,צעדות ,טורנירים ועוד.
השבוע הודינו לדני על ההירתמות ללא גבולות ,על הנכונות והמקצועיות ,כל זאת מתוך תחושת שליחות ,אמונה ואהבה
לספורט בעמק .דני הוא ההוכחה שעשייה מרובה היא המתכון לבריאות טובה ושמחת חיים.
 57לישובי חומה ומגדל
באתר 'חומה ומגדל' בגן השלושה ,מוצגת התערוכה 'בצאת השדה אל השדה' .התערוכה הוצגה לראשונה בשנת ה01 -
לקיבוץ שדה נחום ,והיא מייצגת את ימי הבראשית ,התפתחות ענפי השדה ובניית הבית .צילומים ,מראי דרך ,שיחות
וכתובים מאותם ימים ראשונים ,בהם למילה הכתוב ה הייתה משמעות עצומה הן כדרך ביטוי והן כאפשרות להעברת
מידע מוצגים בתערוכה.
השנה ,יציינו ב 22 -ישובים ברחבי המועצה  07שנה לעלייה על הקרקע במסגרת 'חומה ומגדל' וזוהי התערוכה הראשונה
בסדרה .מוזמנים!
שלפים בין 0991-2102
בשנת  2201עלו לקרקע שני גרעינים האחד לרשפים והשני לשלוחות ,שני הגרעינים חיו במשותף במשך כשנה ,וכך
נכתב במאמר שפורסם תחת הכותרת 'ישובים חדשים בעמק בית שאן' בעיתון דבר באוגוסט  2201והועבר אלי
ע"י משה פורת משלוחות3
"מתהלכים האנשים בחצר אחת ועושים את רוב המלאכות בשיתוף ,אך משהגיעה שעת האוכל פורש לו כל צד ל'חדר
האוכל' שלו ,שאינו אלא יריעת בד מעל לראש ,הקשורה בשני כלונסאות בפינת הצריף ,כמגן מלהט השמש ממעל,
ואבק השדות מתחת .המרחק בין השולחנות הנפרדים אינו עולה על שישה מטר ואף התפריט באותו ערב נראה לי אחיד
וכשר אף למהדרין .אך גדול כוחו של החשש ,וב'עיניני רוח אין פשרות' .חברים משני הקיבוצים (שלוחות ורשפים) הביעו
דעה בשיחה ,שאלמלא 'הנקודה הדתית' יכלו להמשיך הצוותא לאורך הימים".
השבוע שודרה במהדורת החדשות בערוץ  2כתבה על שכונת 'שלפים' בה חיים זה לצד זה דתיים וחילוניים .ה'נקודה
הדתית' נפתרה כנראה מאז ,ו 60 -שנים מאוחר יותר נמצא מודל ייחודי לחיים משותפים.
הקליקו כאן כדי לראות את הכתבה...

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.

