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שער חדש נפתח ל'שער ירדן'
השבוע השתתפנו בישיבת וועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל' בראשותו של המשנה לראש הממשלה והשר
לפיתוח הנגב והגליל ושיתוף אזורי  -סילבן שלום ,בה אושרה הקמתו של שער ירדן – פארק תעשייה ותעסוקה
ישראלי ירדני כאן אצלנו בעמק.
זהו מהלך היסטורי אשר יהווה עוגן לשיתוף פעולה אזורי בינינו לבין שכנינו הירדנים ,בתחומים רבים – תעשייה,
תעסוקה ,חקלאות ,תיירות ,חינוך וסביבה ויתרום לפיתוח אזורי כלכלי כולל שכולנו מייחלים לו .ההחלטה של
הממשלה להשקיע עשרות מיליונים באזור התעשייה המשותף מהווה פריצת דרך משמעותית שתשנה את פני
האזור כולו.
פגישה עם השר כחלון
נפגשנו עם שר הרווחה והתקשורת משה כחלון ,מנכ"ל המשרד נחום איצקוביץ ואנשי צוותו .הצגנו בפניהם את
האתגרים הייחודיים של ישובי עמק המעיינות .שמענו על שילובינו בתוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ,וסיכמנו
על סיוע נוסף של המשרד ,בתחום הקהילתי במנחמיה.
שמחה יודוביץ'
שמחה שהייתה סמנכ"לית בכירה להשקעות במשרד החקלאות ,סיימה את עבודתה לאחר כ –  01שנות עבודה
במשרד .שמחה הייתה מעורבת מאוד באזורינו ותרומתה לשינויים בחקלאות הייתה רבה .היא הייתה המנוע ליישום
המעבר במשק המשפחתי משטחים פתוחים לגידול של תבלינים ,ירקות ופרחים בחממות ,ושותפה לפיתוח
בתחומים רבים כמו מיכון ,השקייה ,מאגרים וברכות במדגה ,מטעים ,שטחים פתוחים ועוד .השבוע נענתה להזמנת
צוות תחנת הניסיונות 'חוות עדן' והגיעה לסיור פרידה מחלק מהפרויקטים בהם הייתה מעורבת בעמק .ביניהם:
מפעל הגזר החדש בשלוחות ,חממות במושבים ,וחוות עדן .הודינו לשמחה בחום על תרומתה הרבה לאזור ,והיא
סיפרה על אהבתה הרבה לעמק והחמיאה מאוד לציון דקו ,מנהל המו"פ על העבודה המצוינת ושיתוף הפעולה
לאורך כל התקופה.
נשנושי גזר
במסגרת סיור הפרידה עם שמחה יודוביץ' ביקרנו במפעל הגזר בשלוחות.
יוסי קנר מנכ"ל המפעל ב  21השנים האחרונות ,הציג את ההתפתחות
האדירה של המפעל המצליח ,המייצא גזר נקי ואיכותי לכל העולם.
שמחה החמיאה ליוסי ולאנשי המפעל על ניהול מקצועי ,צנוע ואחראי
לאורך שנים רבות.
ביקרנו גם ב"נשנושי גזר"  -הבייבי החדש של שטראוס וגזר שלוחות,
המייצר מיני גזר ,טרי ,שטוף ,קלוף וארוז באריזות קטנות.
התעשייה החקלאית המודרנית הזו מושכת צעירים מהקיבוץ ללמוד
מקצועות מתאימים ,לחזור לעמק ולהשתלב בעבודה .איזה יופי.
אברום גלבוע
אברום גלבוע מכפר רופין שימש מעל  71שנים כמנהל 'חוות עדן' ומרכז הגד"ש באזור .בנוסף היה מנהל ארגוני
של המבי"ע – הדברה מבוקרת בין ענפית .בשנים אלו הרחיבה החווה את פעילותה בתחומים רבים ומגוונים כמו
הגנת הצומח ,חדשנות ,אגרוטכניקה ועוד.
אברום ריכז את ועדת מגדלי הגד"ש וגיבש את קבוצת המגדלים לפעילות אזורית משותפת מול משווקים .ניתן לומר
שבשנים אלו זכו גידולי השדה לעדנה והתוצאות ניכרות בשטח.
אברום יצא לתפקיד חדש – ניהול גד"ש בארגון מגדלי הפלחה ומכאן אנו שולחים את תודתנו על השנים הרבות.
מחליפו הוא טל לנדה מרשפים ,בהצלחה רבה לשניהם.

חברה ממשלתית לתיירות
נפגשנו עם שי וינר  -מנכל התמ"ת ,לדיון על המשך פיתוח התיירות בעמק המעיינות .אנשי "גשר הישנה" הצטרפו
אלי לנושא המרכזי של פיתוח אתר תפילה ומיסות לצליינים על שפת הירדן .הפיתוח המתוכנן יהווה נדבך נוסף
לפעילות המוצלחת המתקיימת באתר .סיכמנו גם על המשך מימוש תקציבים למנחמיה ,גני חוגה וכוכב הירדן.
בית ספר ירוק
בית החינוך 'גאון הירדן' מוביל בשנים האחרונות את תחומי העשייה הסביבתית ורואה בעשייה זו מחויבות לסביבה
הפיזית והאנושית בתוך בית הספר ,בקהילה ובעמק .לאות הוקרה לעשייה הבית -ספרית ,זכה בית החינוך לתו תקן
ירוק מהשר להגנת הסביבה.
וכך נכתב במכתב שהגיע לבית הספר" :ועדת ההיגוי התרשמה מהמאמצים של צוות בית הספר לכלול את
התכנים של איכות הסביבה בתכנית הלימודים ,מהמסירות הרבה של צוות המורים ומהמעורבות של התלמידים,
המודעות והמחוייבות שלהם למען הסביבה".
קדם עתידים
"עם גמר לימודינו התיכוניים ,אנו יכולים להגיד שכיום אנו מעיזים יותר לחקור ולא לוותר לעצמנו' בתקווה
שיום אחד נוכל לחזור ולעזור לקהילה ממנה אנו באים' למען פיתוח ההון האנושי והסביבתי במקום בו
נפתחות אט – אט שלל הזדמנויות שרק צריך למצוא ומהן ליהנות".
כך סיכם אחד מ  22תלמידי י"ב מ'גאון הירדן' ושק"ד ארבע שנים בתכנית 'קדם עתידים' השבוע.
תוכנית "קדם עתידים" פועלת בשיתוף עם משרד החינוך והמועצה בכדי להרחיב את מעגל התלמידים בפריפריה
המסיימים את לימודיהם עם תעודת בגרות איכותית .התוכנית מאתרת את שכבת המצטיינים בבתי-הספר ומעניקה
להם תגבורים במטרה לכוונם ללימודים אקדמיים בתחומי המדעים ,ההנדסה והרפואה .התוכנית משלבת גם
פעילויות חשיפה לאקדמיה ,מחנות קיץ וסדנאות מנהיגות.
מוסיקה משותפת
ערב של מוסיקה ואוירה טובה התקיים בפאב הפינה בחמדיה לסיום שנת הלימודים במגמת המוסיקה המשותפת
ל'גאון הירדן' ושק"ד .את הערב הפיקו תלמידי המגמה בניהולו של יריב דומני .קטעי הנגינה שהועלו בערב הוגשו
בחלקם במהלך השנה בשיעורי ההרכבים ובחלקם באופן ספונטני ע"י התלמידים .היה מרגש לראות על במה
אחת דיאלוג מוסיקלי רב תרבותי כה מוצלח ומרגש.
קפה ספרות – סיום עונה
תכנית 'קפה – ספרות' מתקיימת כבר שנים רבות בקיבוץ עין הנצי"ב בהובלת אנשי הישוב.
זוהי תכנית יפהפיה ,המביאה אל העמק אנשי ספר :סופרים ,משוררים ,זמרים ,עיתונאים וכותבים ואשר שותפים לה
בשנים האחרונות גם גיל עוז ,הספרייה האזורית ומחלקת התרבות של המועצה.
מופע סיום העונה – בארץ 'אהבתי' הוקדש לסיפור חייה ולשיריה של לאה גולדברג.
קול רגע
השבוע השתתפתי בתכנית הרדיו "אדוני ראש הרשות" ברדיו קול רגע .בתכנית הצגתי את פעילות המועצה ועניתי
לשאלות התושבים .זה היה ניסיון מעניין לשמוע ולהשמיע .בין הנושאים שעלו :הקשר של המועצה והישובים
חינוך ,פיתוח קהילתי ,תכניות לצעירים בעמק ,צמיחה דמוגרפית ,תיירות ,תעסוקה ונגישות ,שלפים ועוד.
רעידת אדמה
רעידת אדמה הורגשה ביום שישי ברחבי הארץ וגם אצלנו בעמק .זו סיבה טובה לשוב ולרענן נהלי התנהגות
בשעת רעידת אדמה.
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